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Abstract 
Lundesjö Kvart, S. 2013. Ridlärares pedagogiska praktik – en verksamhetsteoretisk studie. 
[Riding Instructors’ Pedagogical Practice – An activity-theoretical study] 
 
The riding lesson situation is complex and dynamic. Riding instructors must look at both the 
horse’s and the rider’s actions in order to provide useful and relevant instruction. The aim of 
this study is to describe and understand riding instructors’ pedagogical practice when giving 
riding lessons. The theoretical basis for the study is Engeström’s model for studying activity. 
His analytical model consists of six interrelated ”knots”. The activity system is continuously 
active through contradictions between the knots, ”knotworking”. These contradictions can 
occur at four different levels. By studying them we can arrive at an understanding of the 
structure of an activity system, in this case riding lessons.  

Ten riding instructors were interviewed and a number of riding lessons were observed. In 
collecting data, it was important to capture the use of language in pedagogical terms. The 
themes that formed the basis of interviews and observations were the concepts of communica-
tion, feeling and communication of feeling, as well as the roles of the riding instructor, the 
pupil and the horse. When the activity model was applied to the data, a number of knots could 
be observed, with the riding instructor as the subject and the pupil as the object. For example, 
the tools were horses and instructions. Parents and the riding hall were identified as rules and 
other riding instructors were the community. Finally, young people assisting the instructors 
and the pupils with grooming were identified as division of labour.  

Many of the statements and actions observed during riding lessons can be summarised in 
that they reflect a focus on the horse. Some riding instructors state unequivocally that what is 
most important to them is what is best for the horse. I call this an ”activity system with horse 
focus”. Another variety of statements and actions from the instructors shows an orientation 
towards the pupils. The instructors say that they have ambitions to support pupils in their 
learning. This is what I call an ”activity system with pupil focus”. Finally, there are state-
ments and actions by instructors that can be explained by such things as ignorance, indiffer-
ence or incompetence. One riding instructor says that there is a considerable amount of rou-
tine in her lessons. I call this an ”activity system with routine focus”. In this activity system 
the objects and goals often change places, unlike what happens in the other two activity sys-
tems. For different reasons, occasionally the routine focus switches into the other two activity 
systems. 

Contradictions were seen at four different levels within the three activity systems identi-
fied, e.g.: (1) riding instructors wanting to communicate with their pupils about the feeling of 
riding but lacking the words for it; (2) parents expecting that their child will get the oppor-
tunity to ride at every lesson and riding instructors feeling a pressure to meet these expecta-
tions even though they believe that the pupils need theory as well as practice; (3) the instruc-
tor wanting to improve her teaching but being inhibited by old traditions; and (4) modern 
teaching methods having developed within the general school system that require pupils to 
assume a degree of responsibility for their own learning. This stands in contradiction to the 
controlled riding lesson where pupils do not have much scope for acting on their own. 

Riding instructors give priority to the pupils or the horses to different degrees. They often 
act more or less subconsciously when they give pupils instruction or give them feedback. The 
horses are at the centre of the riding school and the riding lesson. The horses are a large part 
of the riding instructors’ everyday life and influential on their thinking about riding instruc-
tion. From an educational perspective, however, it would be desirable for instructors to place 
pupils and their learning at the centre. The need for and importance of pedagogical and di-
dactic education for riding instructors ought to be emphasised. It is a challenge to develop 
riding lessons with an emphasis on optimising the conditions for pupils’ learning without 
taking the focus away from the horse and its wellbeing. 
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Förord 

Upprinnelsen till denna studie är mina egna erfarenheter som ridlärare. Efter 
en kortare praktisk ridlärarutbildning på 90-talet började jag arbeta som rid-
lärare. En kommentar jag genom åren ofta stötte på då jag presenterade mig 
som ridlärare var: ”Jag red förut men jag har slutat för jag blev rädd. Ridlä-
raren bara skällde på mig...” eller liknande och detta har bekymrat mig. Ska 
det behöva vara så?  

Ett antal år senare kände jag bristen på teorigrund och pedagogisk kun-
skap allt tydligare i mitt yrke som ridlärare. En tvåårig stallchefsutbildning 
och några års universitetsstudier ändrade på detta. Dessa studier avslutades 
med en C/D-uppsats som hade titeln ”Ridlektion – ett triangeldrama mellan 
elev, häst och lärare”. Denna uppsats gav dock fler frågor än svar och är det 
som idéerna inför den aktuella studien grundar sig på.  

Karriären som ridlärare blev därefter inte så långvarig då en anställning 
som adjunkt på Hippologenheten vid SLU blev aktuell. Hippologenheten är 
huvudman för Hippolog-programmet, en treårig universitetsutbildning till 
bl.a. ridlärare. Utifrån denna roll kunde jag sedan realisera planerna på den 
föreliggande studien. 

Vägen har dock varit lång och med ett antal avbrott. Det hela började med 
att Lars Roepstorff, dåvarande föreståndare för Hippologprogrammet, god-
kände att jag påbörjade forskarstudier i samarbete med pedagogiska institut-
ionen vid Uppsala universitet. Där träffade jag på Ulla Riis som sedan dess 
har varit med mig som huvudhandledare. Vi har haft ovärderliga samtal där 
jag fått ta del av hennes erfarenhet och goda råd. Ulla har frikostigt delat 
med sig av sina tankar och stora kunskaper i olika sammanhang. 

Så började då studierna i god fart med kurser och uppsatsarbete parallellt. 
Lars och Nils Trowald, dåvarande pedagogisk konsult på SLU, var då hand-
ledare tillsammans med Ulla. De förde med sig SLU:s perspektiv in i pro-
blematiseringsfasen och studiens uppstart. Lars har också bidragit med sin 
kännedom om hästnäringen. Senare övertog Göran Dalin (efterträdde Lars 
som föreståndare på hippologenheten) hans roll i handledargruppen. Det har 
varit viktigt för mig att hela tiden ha en koppling till SLU och hästnäringen.  

Innan jag hann påbörja någon datainsamling blev det tid för det första av-
brottet under min resa. Det var när vår första son Simon som kom till värl-
den. Efter en tid hemma med honom var jag tillbaka och Rolf Wengelin, 
före detta utbildningschef Svenska Ridsportförbundet, hjälpte mig med att 
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sätta igång snöbollen... med andra ord gav han mig de första namnförslagen 
på ridlärare att ha med i min studie. Det blev totalt tio ridlärare som delade 
med sig av sin tid och sina tankar. Utan dem och deras beredvillighet att 
svara på mina frågor hade det aldrig blivit någon studie.  

Jag genomförde hela datainsamlingen och hann transkribera samt ren-
skriva allt innan vår andra son Robin anlände. Med honom följde återigen en 
tids paus i arbetet. Så småningom blev jag redo för att återuppta forskarstu-
dierna och jag började sätta mig in i teori och empiri igen. Men så blev min 
mamma allvarligt sjuk. Förutom att hon alltid varit den som stöttat mig i allt, 
har hon i detta arbete korrekturläst och engagerat fört fram synpunkter på 
mina texter. Jag gjorde en paus i arbetet igen för att vara hos mamma under 
hennes sista tid. 

Efter att hon gått bort tog jag mig tillbaka och började det krävande slut-
arbetet på uppsatsen. En hjälpande hand på vägen fick jag i detta skede av 
Kenneth Ekström från Umeå universitet som opponerade på mitt 70-
procentsmanus. Nu fanns förutom Ulla och Göran, även pedagogen Cathrin 
Martin, Institutionen för Neurovetenskap vid Uppsala universitet, med som 
handledare och jag har fått många kloka inspel och värdefulla synpunkter 
från henne. Otaliga är de gånger Ulla och Cathrin läst igenom mina texter 
och kommit med feedback. Hans Kyhlbäck, Blekinge tekniska högskola 
gjorde mig uppmärksam på en otydlighet i min framställning av den teore-
tiska inramningen, en otydlighet som jag hoppas att jag har rätat ut. 

Stiftelsen Hästforskning har bidragit till studiens finansiering, liksom 
också SLU. 

På min arbetsplats på SLU har hela tiden Anna-Lena Holgersson (nuva-
rande föreståndare på hippologenheten), Tessan Waerner och Jane Petters-
son stöttat mig och visat förståelse för mig då jag knappt hunnit komma med 
till fikastunderna. I livet i stort har kusin Maria Lundesjö-Ahnström samt 
min vän Maria Flock-Åhlander alltid funnits där, bara ett telefonsamtal bort, 
vilket jag sätter stort värde på. Till sist har vi min fina älskade familj, Cla-
rence, min man som också är min styrman, utan honom skulle jag gå vilse i 
livet och så Simon och Robin som hjälper mig att komma ihåg vad som är 
verklighet och verkligt viktigt i tillvaron. 

 
Jag vill rikta ett stort TACK till er alla!                                   
 
 
Husby Långhundra i april 2013 

 
 

Susanne Lundesjö Kvart 
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1. Inledning 

Alla som någon gång ridit vet att det är en fantastisk känsla att sitta på en 
stor häst och kunna förmå den att göra som man vill. Att se någon rida och 
utföra avancerade rörelser i samklang med sin häst kan vara ett nöje även för 
den som inte är insatt i ridsport. De som vidareförmedlar ridkunnandet i 
Sverige idag är ridlärarna och de är ofta skickliga ryttare själva. Den situa-
tion som uppstår vid ridlektioner när ridläraren ska försöka förmedla till 
eleven hur denne ska göra för att få hästen att lyda är komplex och dyna-
misk. Ridläraren måste läsa av häst och ryttare parallellt för att kunna ge bra 
instruktioner. Eleven måste lyssna på ridläraren och samtidigt koncentrera 
sig på hästen. Hästen slutligen har ofta ett samspel med både ridlärare och 
ryttare där den i olika grad är lyhörd för signaler från dem båda. 

Det här arbetet handlar om ridlärare och deras pedagogiska praktik, d.v.s. 
undervisningssituationen vid ridlektioner på ridskolor samt förhållanden runt 
denna verksamhet. Undervisningsmomentet är bara en del av ridskolornas 
och ridlärares verksamhet, hästar samt andra delar av ridskoleverksamheten 
tenderar att uppta den största delen av ridlärarnas vardag. Det betyder att 
ridundervisningen som sådan inte alltid prioriteras och att man hittills inte 
lagt så stor vikt vid utveckling av undervisningsmetoder och liknande.  

I en artikel i tidningen ”Häst och ryttare” (Svenska Ridsportförbundet, 
2012) diskuteras huruvida den svenska ridskolan är i kris eller inte. Man 
kommer fram till att det är ett för starkt ord men att ridskolor ändå måste bli 
bättre på att t.ex. identifiera problem, möta konkurrensen från andra idrotter 
och fritidsaktiviteter m.m. En rad olika faktorer nämns som kan påverka 
intresset för ridning, det är föräldrars bristande tid att skjutsa sina barn, det 
är kommuner som inte satsar på flickors fritidsintressen och så konkurrensen 
från andra aktiviteter.   

Hästen har i århundraden haft stor betydelse i samhället och har det fort-
farande. Hästen och hästsporten har en viktig roll att spela för individen, inte 
minst för den unga människan. Det finns idag drygt 360 000 hästar i Sve-
rige, eller ca 39 hästar per tusen invånare (Jordbruksverket, 2010). Använd-
ningen av hästen inom försvarsmakten och i jordbruket minskade under 
förra århundradet till att idag utgöra en mycket liten andel. Däremot har 
hästsporten i bred mening under samma tid ökat på ett anmärkningsvärt sätt. 
Med hästsport avses här såväl breddsport som tävlings- och elitsporter av 
olika slag. I föreliggande studie är det ridskolan och dess breddverksamhet 
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som studeras då ridskolan har stor social betydelse för många människor 
som rider för rekreation och nöje. Ridskolan och dess verksamhet är dess-
utom en viktig förutsättning för rekrytering av ryttare både till tävling och 
till vidare hästsportsutövande. Att rekrytera och behålla ungdomar inom 
hästsporten är av intresse bl.a. för att kunskaper och attityder grundläggs i 
unga år och för att morgondagens elitryttare hämtas bland dagens unga.  

Genom åren har människor ridit för rekreation och nöje men även för id-
rottande och tävling. Som elev och ryttare ställer man idag allt högre krav på 
att ridlektionerna ska vara effektiva och riktade utbildningssituationer. 
Många gånger har eleverna som mål att köpa egen häst och komma ut på 
tävlingsbanorna. Min uppfattning är att de elever som har höga krav på sin 
ridutveckling och därmed på ridundervisningen blir allt fler. Det kan hänga 
samman med utvecklingen i samhället som går mot ett alltmer prestationsin-
riktat och självuppfyllande beteende, där även avkoppling i vissa fall kan bli 
prestationsorienterat. 

Ridskolor har existerat i åtminstone 2 500 år, fram till mitten av 1500-
talet endast i militär regi. Militärer stod för ridundervisningen även vid de 
framväxande civila ridskolorna och de tog med sig sin tradition dit. Som 
ridlärare kunde man dela ut kommandon utan att behöva motivera sig och 
utan att bli ifrågasatt (Hougthon-Brown, 1995). Nu är det förstås stor skill-
nad mellan å ena sidan att utbilda rekryter som snabbt måste lära sig hantera 
hästen, kunna formera sig och t.o.m. gå i strid och, å andra sidan, att utbilda 
ungdomar som rider för personlig utveckling och för nöjes skull. Förvisso 
har det skett viss anpassning av synen på lärande och på undervisningsme-
toderna, men grunden har förblivit densamma, på gott och ont (Hedenborg, 
2009). Det militära inflytandet kvarstår, delvis på grund av tradition, delvis 
för att ordning och disciplin prioriteras högt inom ridning och under ridlek-
tioner. Man ser det militära systemet som en garanti för elevens fysiska sä-
kerhet och för att ridläraren ska kunna leva upp till den säkerhet man efter-
strävar under ridlektioner.  

Ridsporten har med andra ord en stark kultur och tradition som det tar tid 
att förändra. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) arbetar på olika sätt med 
detta. Under senare år har man tagit upp frågan om den svenska ridskolans 
verksamhet och utveckling på olika sätt. I arbetet har ridlärarnas pedago-
giska praktik än så länge inte fokuserats (SvRF:s hemsida, 2012-03-02). När 
ett utvecklingsarbete nu pågår menar jag att det finns ett behov av att lyfta 
fram undervisningssituationen.  

En erfarenhet jag bär med mig från min tid som aktiv i hästnäringen är att 
många människor berättade att de slutat rida p.g.a. att de blivit rädda av en 
eller annan anledning. Att sätta sig på en hästrygg kan för många kännas 
skrämmande och utlämnande, därför blir lärarens roll vid ridlektioner extra 
viktig. Det kan hända att ridskolor förlorar elever om dessa inte upplever 
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situationen som trygg och förstående. Det är här ridlärarnas pedagogiska 
framtoning blir betydelsefull. 

De allra flesta av dagens ungdomskulturer har en historia som går längre 
tillbaka än man kanske föreställer sig. Inte desto mindre kan en ungdomskul-
tur inte överleva på enbart sin tradition – den måste också vårdas och vida-
reutvecklas. Detta gäller även ridsporten och här har ridlärarna en central 
roll. De är själva en del i systemet och samtidigt hör de till dem som kan 
föra utvecklingen vidare. Detta är inte helt enkelt, gamla vanor och mönster 
kan kännas trygga att följa och på det viset upplever ridläraren att undervis-
ningssituationen blir säker.  Om ridläraren istället ger sig in på nya pedago-
giska metoder kan situationen kännas ovan och därmed osäker och inte hel-
ler helt accepterad av omgivningen som i sin tur också känner sig trygg i 
gamla vanor och rutiner.  

Idag står vi inför en svensk ridskoleverksamhet som är i begrepp att ut-
vecklas för att möta nya krav från samhälle och individer. Detta måste göras 
med hänsyn till den tradition man bär med sig men även med hänsyn till 
människors nya och annorlunda krav på mål och mening med de verksam-
heter de ägnar sig åt. Sammantaget utgör alla dessa infallsvinklar motiv till 
en studie av ridlärare och deras tankar om ridundervisning och kommunika-
tion med eleven. Förhoppningen är att studien kan bidra till reflektion över 
ridlektionsverksamheten och till att stärka utvecklingen av ridundervisning-
en vid dagens svenska ridskolor. 

I all undervisning finns minst en lärare och minst en elev. Vid ridunder-
visning på ridskola är antalet elever vanligen omkring tio. Men vid ridun-
dervisning finns också hästen eller hästarna med i bilden. En begreppsappa-
rat eller en teori behövs för att analysera och förstå den komplexa och dy-
namiska situationen med ridlärare, ridelever och hästar på en och samma 
gång. Som beskrivits ovan gör sig tradition och historia ofta gällande i rid-
undervisningen. En ridskolas lokaler är anpassade för sitt syfte och är där-
med speciella. Dessa aspekter ingår också i studieobjektet så teorin behöver 
därmed kunna gälla även sådant som tradition, lokaler och andra omständig-
heter som omgärdar just ridundervisning.  

Ett sätt att se på en sådan här verksamhet är genom ett verksamhetsteore-
tiskt perspektiv. Inom denna teoribildning försöker man synliggöra och be-
skriva komplexa verksamheter och organisationer (Leontiev, 1978; Enge-
ström, Miettinen & Punamäki, 1999; Engeström, Engeström & Vähäaho, 
1999; Engeström, 2005; Engeström, Lompscher & Rückriem, 2005). Enge-
ström har inom verksamhetsteorin utvecklat en analysmodell för att belysa 
organisationer och flödet mellan olika delar inom en verksamhet. Modellen 
bygger på ett antal principer, bl.a. att man alltid måste ta hänsyn till en verk-
samhets historia och att det hela tiden pågår en utveckling och ett flöde mel-
lan olika delar i ett verksamhetssystem. (Engeström, 1987) Verksamhetsteo-
rin är tilltalande i detta fall då den kan vara till hjälp att identifiera de många 
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relationer som förekommer i den dynamiska situationen som råder vid rid-
undervisning. En mer ingående presentation av teorin och analysmodellen 
kommer att göras längre fram men först till det aktuella kunskapsläget inom 
området. 

1.1. Kunskapsläget 
Det pågår en del humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom 
gränsområden för den aktuella studien. Det är framförallt genusaspekter på 
hästnäringen och ridläraryrket som har uppmärksammats i den senaste 
forskningen på området (Andersson 2012; Andersson & Radovic 2011; He-
denborg & Morell, 2008). Hästantalet i Sverige sjönk dramatiskt efter andra 
världskriget men så vände det omkring 1970 och den sedan dess växande 
hästnäringen har gått från att vara maskulint genuskodad till att vara femi-
nint genuskodad. Numera är det kvinnor som till övervägande del handhar 
hästar, ett djur som historiskt sett symboliserat makt och status och varit ett 
attribut exklusivt för män (Persdotter, 2008). En översikt över hur förhåll-
ningssättet till hästen har förändrats, presenteras av Ekström von Essen 
(2010). Hon menar att hästen utvecklats från att vara en tjänare till männi-
skan som genom århundradena förbrukats på slagfälten till att idag istället 
tjäna som elitidrottare/sporthäst eller ridskolehäst/”mulleälskling”, hästen 
har också fått ny funktion i samband med hästunderstödd terapi och ledar-
skapsutbildningar m.m. 

Det bedrivs också forskning omkring hur hästen och stallmiljön formar 
ungdomar socialt och om hur miljön kring hästar och ridsport kan utveckla 
ungdomars ledarskap och framtida ledaregenskaper (Forsberg, 2007, 2012; 
Nikku, 2005).  

Inom social och medicinsk omvårdnadsforskning uppmärksammas hästen 
alltmer då den kan integreras i vård- och omsorgssammanhang. Man konsta-
terar att hästens närvaro har en läkande potential och man söker förklaringar 
till hur detta går till. Att engagera djur som ”medterapeuter” visar sig lo-
vande och ger patienter en kombination av fysisk aktivitet och kognitiva 
utmaningar, social interaktion och känslomässigt engagemang. (Pavlides, 
2008; Sullivan, 2007; Silfverberg & Tillberg, 2011)  

Den forskning som handlar om kommunikationen mellan människa och 
häst har hittills företrädesvis ägt rum inom de naturvetenskapliga discipli-
nerna, där man med hjälp av olika mätmetoder undersöker sådant som hur 
utrustningen och ridningen påverkar hästen (Rhodin, 2005) och hur olika 
träningsmetoder påverkar den (Abrahamsson, 2010; Roepstorff et al., 2002) 
med mera. Biomekaniska mätmetoder av sadeltryck och tygeltryck har ut-
vecklats för att identifiera och mäta olika aspekter av samspelet mellan ryt-
tare och häst (Stalfelt et al., 2010; Warren-Smith et al., 2007). Till exempel 
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mäter Byström et al. (2010) sadelns inverkan på hästen medan Stachurska 
(2011) mäter hjärtfrekvensen på unga hästar i träning. 

En begränsning hos de studier där man med olika metoder mäter såväl de 
olika former av fysiskt tryck som hästen utsätts för under träning och tävling 
som olika fysiologiska förändringar hos hästen är att resultaten inte säger 
något om människans upplevelser eller lärande i interaktionen med hästen. I 
ett par studier konstateras att väsentliga delar av interaktionen mellan män-
niska och häst inte kan fångas upp med naturvetenskapliga metoder (Visser 
et al., 2003, 2008). Zetterqvist Blokhuis (2010) visar också att hästen, precis 
som människan, reagerar på olika sätt vid olika tillfällen på samma stimuli. 

Det finns inte mycket forskning om den pedagogiska situationen vid rid-
undervisning. Detta framgår t.ex. av en längre genomgång av artiklar och 
teoretisk litteratur och av handböcker på området (Lundesjö-Öhrström, 
2005). Att det finns ytterst lite forskning inom detta område bekräftas av 
Hougton-Brown (1995) och Podhajsky (1993). De litteratursökningar som 
gjorts inför denna studie kommer fram till samma resultat. För att belysa det 
magra utfallet har en översikt gjorts över de flesta av de sökord som använts, 
de mest använda databaserna och de antal träffar som registrerats samt en 
del förklaringar. Denna översikt presenteras i bilaga 1. 

Sökningarna har resulterat i en del handböcker och populärvetenskaplig 
litteratur på området men i stort sett inga vetenskapliga texter som berör 
undervisningssituationen vid ridning. Några svenska uppsatser på grundnivå 
har dock påträffats där den pedagogiska situationen vid ridundervisningen 
studerats ur lite olika perspektiv. Min egen C/D uppsats (Lundesjö-
Öhrström, 1998) hör till de tidiga inom området. Resultaten i den visade att 
kommunikationen mellan ridlärare och elev var relativt dålig. Rideleverna 
hade dåligt förtroende för sina ridlärare. Men både ridlärare och elev hade 
god kontakt med och visade stor uppskattning för hästarna. Falkensson 
(2003) konstaterar att i stort sett ingen tid alls ges till eleverna för reflektion 
utan det är ridläraren som styr lektionerna och eleverna är utförare. Hilde-
strand (2008) studerade vilken betydelse ridlärarens röst har för kommuni-
kationen. Det handlade främst om röstläge och tonfall samt att ridläraren 
med hjälp av rösten kunde förmedla nyanser och känsla till eleven. Hur rid-
läraren använde rösten påverkade även hästen. Nordlund (2010) undersökte 
hur ryttaren tänker när hon/han letar harmoni i sin ridning. Studien påvisade 
att ryttarna hade klart för sig vad de skulle göra i teorin och de som hade den 
praktiska kunskapsnivån kunde hitta harmoni i ridningen om de fick hand-
ledning. Danius (2010) har genomfört en litteraturstudie där hon granskat tre 
ridhandböcker från lika många decennier och följt utvecklingen av språk-
bruk omkring ridteori. Hon fann att de tre böckerna har stora likheter i hur 
man beskriver vilka kommandon och signaler man bör använda. En handbok 
för ridlärare som idag finns utgiven i Sverige är ”Pedagogik för ridlärare – 
Strömsholmsmetoden”. Det är en praktisk handbok med en blandning av 
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pedagogiska grundprinciper typ lärstilsmodeller och motivationens bety-
delse. Den presenterar också en rad undervisningsmetoder och erfarna ridlä-
rare delger sina praktiska erfarenheter (Zetterqvist, 2004).  

I ett försök att hitta paralleller till denna studie utanför området ridunder-
visning har främst studier om musikundervisning samt annan sport/idrotts-
undervisning varit aktuella. Det finns t.ex. en studie om musikundervisning 
som berör övergången från teknisk skicklighet till att kunna spela på gehör, 
med känsla och i kontakt med publiken (Hallam & Creech, 2010). Inom 
sport och idrottsundervisning är det som ligger närmast denna studie sådan 
forskning som handlar om coachning av lag eller idrottare (Taylor & Garratt, 
2010; Potrac, Jones, & Armour, 2002). Studier om situationen omkring 
själva undervisningen och tränares/lärares situation är även här svåra att 
hitta. Ingen studie med verksamhetsteoretiskt perspektiv som berör 
sport/idrottsundervisning har heller framkommit i litteratursökningen. I en 
studie om musikundervisning använde man dock ett vetenskapsteoretiskt 
perspektiv då man studerade hur barnen interagerade då de skulle kompo-
nera ett musikstycke (Burnard & Younker, 2008). 

Man kan alltså konstatera att det i dagsläget inte är så många studier ut-
förda gällande den pedagogiska situationen vid ridundervisning och att de 
studier som genomförts framförallt är studenters examensarbeten från olika 
utbildningar. Det faktum att en del studier ändå finns kan dock tyda på ett 
groende intresse för detta område från olika håll. I detta sammanhang kan 
det också vara värt att nämna att flera av de hippologer som gått ut hippo-
logprogrammet visat intresse för ridlärares pedagogiska praktik vilket tyder 
på att behovet finns. Med ökade insikter om teori och forskningsmetoder 
kommer allt fler att kunna bidra med ny kunskap inom detta fält.  

Mot bakgrund av mina erfarenheter från ridundervisningens praktik och 
de förutsättningar som redovisats ovan samt det faktum att det än så länge 
endast finns begränsad forskning och kunskap på området menar jag att det 
finns goda motiv för att vidare utforska detta område.  Ridlärarprofessionens 
utveckling främst ur ett genusperspektiv samt samspelet mellan häst och 
ryttare är två områden där forskning är på gång. Avsaknaden av forskning 
om interaktionen mellan ridlärare och elev/häst är ytterligare ett argument 
för denna studie.  

1.2. Syfte och frågeställningar 
Det är en mycket komplex situation som infinner sig vid ridlektioner där det 
är tre levande parter med i ett samspel. Det krävs en dynamik i relationen 
mellan dessa tre parter och de har dessutom en omgivning i övrigt att för-
hålla sig till och hantera. Syftet med detta arbete är att beskriva och förstå 
ridlärares pedagogiska praktik i samband med ridlektioner.  
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De mera preciserade frågeställningarna är: 
 

• Vilka förutsättningar för ridundervisning finns på dagens svenska 
ridskolor?  

• Vilken betydelse ges ridundervisning av ridlärare?  
• Hur arbetar ridlärare med ridundervisning?  

 
Den pedagogiska praktik som står i förgrunden för den empiriska undersök-
ningen ska granskas ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Detta teorival 
och dessa frågeställningar gör det möjligt att studera det dynamiska samspe-
let mellan ridlärare, elev och häst. Men först ska jag ge en bild av ridlärares 
utbildningsvägar och en inblick i deras vardag på ridskolan. 
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2. Ridlärares utbildningsvägar och vardagliga 
arbete 

2.1. Ridlärares utbildning 
Genom åren har ridlärare titulerats på en rad olika sätt och det har också 
funnits många typer av utbildningar för dem som vill bli ridlärare. Idag har 
nästan alla som gått någon form av ridlärarutbildning titeln ”Svensk Ridlä-
rare”, detta oavsett om man har gått en förberedande yrkesutbildning eller 
om man har gått en treårig universitetsutbildning. Detta är ett så kallat level-
system där man placeras på olika nivåer (SRL I - SRL III). Inom detta sy-
stem värderas erfarenhet högt och man gör ett prov för att erhålla sin diplo-
mering på respektive nivå. (Hästsportens folkhögskolas hemsida, 2012-10-
17) 

Det finns idag en rad olika utbildningar man kan gå för att bli ridlärare. 
Det finns gymnasieutbildningar, det finns yrkesutbildningar på folkhögsko-
lenivå och även andra korta utbildningar man kan gå för att sedan kunna 
avlägga yrkesprov för diplomering hos Svenska Ridsportförbundet. Gemen-
samt för dessa utbildningar är att de strävar mot målen som SvRF satt upp 
gällande kompetensbehovet hos de olika nivåerna (SRL I, II och III) av rid-
lärare. Förutom dessa utbildningar så finns en treårig universitetsutbildning 
som leder till en kandidatexamen i Hippologi. Även i anslutning till denna 
utbildning kan man välja att avlägga yrkesprov för att bli diplomerad. Ut-
bildningen täcker dock avsevärt fler ämnesområden och ger också ett annat 
djup än vad som krävs i andra utbildningar för att bli ridlärare. Hippologerna 
kan arbeta i många olika sektorer inom hästbranschen men en hel del blir 
ridlärare, idag finns det ca 380 hippologer med ridlärarinriktning av totalt ca 
630 utbildade hippologer (intern studiedokumentation, SLU, 2012-11-13). 

På Ridskolan Strömsholm bedrivs en stor del av landets ridlärarutbild-
ningar, dels med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som huvudman, dels 
av Hästsportens Folkhögskola i samverkan med Svenska Ridsportförbundet. 
Ridskolan Strömsholm, utanför Västerås, är en av svensk hästnärings tre 
riksanläggningar, de övriga två är Flyinge utanför Lund och Wången i när-
heten av Östersund. Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har ett organi-
satoriskt och ekonomiskt ansvar för de tre anläggningarna. (Hästnäringens 
Nationella Stiftelses hemsida, 2012-10-15) Svenska Ridsportförbundet 
(SvRF) bildades genom att fyra organisationer gick samman 1993. Då sam-
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lades tävling, utbildning, ponny och ridhästar inom samma organisation. 
Historien bakom dessa ursprungliga organisationer är lång. År 2012 kunde 
SvRF fira hundraårsjubileum. Det är till denna organisation som majoriteten 
av Sveriges ridskolor är anknutna och SvRF ansvarar som nämnts ovan 
också för en stor del av den ridlärarutbildning som finns idag. (SvRF:s hem-
sida, 2012-03-13) 

Inom Svenska Ridsportförbundet värderas ridlärarens häst/ridkunskap 
och praktiska färdighet i mötet med hästarna högt. Följande citat visar på 
vad ridlärare med högst titel inom SvRF ska ha för kompetens för att nå 
diplom som ”Svensk Ridlärare III” (SRL III). Det övergripande målet är att 
Svensk Ridlärare III skall ha kompetens att med iakttagande av ett gott hor-
semanship ansvara för hästarnas, anläggningens och utrustningens skötsel, 
rekrytering och utbildning av hästar samt för utbildning av elever i hästkun-
skap och ridning. Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervis-
ning vara en förebild för elever och blivande ridlärare samt ha förmåga att 
utbilda enskilda ekipage till lägst Msv B1 nivå i dressyr och hoppning. Ridlä-
raren skall kunna undervisa elever i samtliga i kompetensbeskrivningen upp-
tagna ämnen/rubriker.” (SvRF:s hemsida, 2012-03-13) Går man sedan vi-
dare och läser i kompetensbeskrivningen för ridlärare ”SRL III” så står där 
(SvRF:s hemsida, 2012-03-13) att det är viktigt att ridläraren:  
 

• ”Har en attityd som sätter hästens välbefinnande i centrum.  
• Löser sina arbetsuppgifter på ett sätt som är säkert för häst och män-

niska.  
• Förstår och delvis kan förutse hästens beteende och reaktioner.  
• Använder ett korrekt fackspråk.  
• Arbetar effektivt, rationellt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt.  
• Har för arbetsuppgiften lämplig klädsel.  
• Är servicemedveten gentemot kund/hästägare/uppdragsgivare.  
• Delar med sig av sin erfarenhet.”  

 
Man kan notera att utbildningsmomentet inte beskrivs som den huvudsakliga 
sysslan. Den pedagogiska rollen skrivs inte fram som särskilt viktig för en 
ridlärare utan det är mer fokus på individens egen praktiska färdighet i att 
hantera, rida och sköta hästar. Noteras kan också att ridlärarens roll som 
förebild poängteras och detta skulle kunna kopplas till idén om modellinlär-
ning (Illeris, 2007). 

Ridning och ridskoleverksamhet betyder mycket för många och är också 
en viktig del av samhället. Här är ridlärarna en nyckelgrupp. Det finns ett 
antal grundregler och principer för ridning som lärs ut under ridlärarutbild-

                                                
1 Msv B står för en gradering av svårighetsnivåer vid tävling. Man går från ”Lätt” klass, via 
”Medelsvår” (Msv) till ”Svår” klass vid dressyr och hopptävlingar i Sverige. B står för en 
gradering inom medelsvår klass.  
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ning och det ger förutsättningar för att ridningen på Sveriges alla ridskolor 
bedrivs på ett likartat sätt. Man arbetar även med ett formellt lektionsupp-
lägg, Lektions-PM, som det beskrivs i utbildningssammanhang där man 
bygger upp en ridlektion på ett visst sätt. Kortfattat kan man säga att lektion-
en bygger på en uppvärmning, en genomgång av övning, övningens genom-
förande och så en avslutning. (Thorell, pers. medd. 2012-11-19) 

Den fortbildning som erbjuds aktiva ridlärare är framförallt inriktad på 
egen färdighetsträning. De 19 distrikten inom Svenska Ridsportförbundet 
erbjuder en del korta kurser. SvRF erbjuder fortbildning vartannat år till de 
ridlärare som finns med på deras lista som diplomerade på någon nivå. På 
Ridskolan Strömsholm ges också en del kurser av Hästsportens folkhögskola 
(SvRF:s hemsida, 2012-03-13). En studie av Jansson och Martinsson (2011) 
visade att de flesta ridlärare vill rida mer än vad de för dagen har möjlighet 
till. Orsaken till att ridlärarna inte red i den omfattning de ville var oftast 
tidsbrist. Denna studie speglar ridlärarnas och Svenska Ridsportförbundets 
inställning till att god egen färdighet i ridning är något önskvärt och något 
man eftersträvar som ridlärare. 

2.2. Ridskolan och ridlärarnas vardag 
Det finns idag omkring 900 ridklubbar knutna till Svenska Ridsportförbun-
det och drygt 450 av dessa driver ridskola, därutöver finns ett trettiotal 
ridskolor som inte är direkt knutna till SvRF. Ridsportförbundet har omkring 
154 000 medlemmar och av dessa medlemmar är 89 % kvinnor och 55 % är 
under 21 år. Omkring fem miljoner ridtimmar genomfördes på Sveriges 
ridskolor under 2011. På en genomsnittlig ridlektion rider omkring tio elever 
och det vanligaste är att man rider en gång i veckan under terminstid. 
(SvRF:s hemsida, 2013-02-25)  

Svensk hästnäring skapar betald sysselsättning motsvarande ca 11 000 
helårstjänster inom hästnäringen, indirekt skapar näringen sysselsättning för 
ca 30 000 helårstjänster. Många inom näringen arbetar dock deltid, man 
beräknar att ca 25 000 personer återfinns inom hästnäringen och dessutom 
beräknas ytterligare ungefär 11 000 helårstjänster tillkomna i form av obetalt 
engagemang. Den största yrkeskategorin är ridlärare som består av ca 1 500 
helårsarbeten. (Hästnäringens Nationella Stiftelse, 2011) Detta innebär att 
det finns motsvarande två-tre ridlärartjänster på heltid per ridskola. En 
mycket stor andel av ridlärarna arbetar emellertid inte heltid på respektive 
ridskola utan det är fler ridlärare som delar på dessa tjänster. Mer än hälften 
av de ridlärare som arbetar på Sveriges ridskolor är outbildade eller har bara 
en kort yrkesutbildning på två-tre veckor (SvRF, 2006).  

Genom att t.ex. studera olika platsannonser för ridlärare och ridinstruktö-
rer kan man komma fram till att en stor del av ridlärares vardag består av 
arbete med hästarna, att sköta stallar och ta hand om hästarna på olika sätt. 
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Stallarbetet är ofta tungt och slitsamt, man arbetar med traditionella redskap 
och det innebär hårt fysiskt arbete. En mindre del av ridlärares arbetstid be-
står av ridundervisning och undervisningsplanering. (SvRF:s hemsida, 2012-
10-17) Den ungefärliga fördelningen i arbetstid är 15-20 timmar undervis-
ning på en heltidstjänst, men det kan ibland vara ner till 12 tim. Övrig tid är 
det en del planering av undervisningen sedan ingår ofta skötsel av hästar, 
ridning och annan administration som t.ex. ansvar för foderinköp och hante-
ring eller andra liknande uppgifter. (Steninger, pers. komm. 2012-11-20) 

2.3. Ridlärares praktiska kunskap 
Man kan inom många praktiska yrken se prov på en stor yrkesskicklighet 
men det är inte så vanligt att dessa praktiker har reflekterat över sin kunskap 
(Schön, 1983, 1987). I litteraturen har detta ibland kallats tyst kunskap (Po-
lanyi, 1983). Det finns också tyst kunskap som inte kan artikuleras. Denna 
tysta kunskap finns bl.a. inom olika praktiska yrken, inom olika konstarter 
och inom idrottsutövande. Innehavarna av denna kunskap har antingen inte 
reflekterat över sin kunskap eller så går den inte att förmedla i ord. I dagens 
vetenskapligt orienterade samhälle anses denna form av kunskap mindre 
värd än den mätbara, uttalade kunskapen (Molander, 1996). Därför är det av 
värde att försöka identifiera och medvetandegöra den i den mån det går. 
Ridlärare hör till en yrkesgrupp där man använder sig av en stor del tyst 
kunskap.  

Svårigheterna med att artikulera denna form av kunskap följer av att 
skickliga yrkesmän ofta befinner sig i en komplex situation vilken helt en-
kelt inte går att sätta ord på. Som exempel beskriver Schön (1983) en situa-
tion då en arkitektlärare undervisar en elev. Det sker genom en kombination 
av ritstreck på ett papper, pekande och enstaka ord som ”här”, ”den där” och 
liknande. Sammantaget kan det ge eleven en bild av eller en känsla för vad 
läraren försöker förmedla. Det har gjorts många fler studier där man visat på 
vikten av gester och kroppsspråk i interaktionen. Melander (2009) har bl.a. 
studerat pilotelevers och deras lärares användande av kroppsspråket vid si-
mulerade flygövningar. Martin (2004) har studerat hur sjukgymnaster inter-
agerar med sina patienter och även där sett hur man använder gester och 
kroppsspråk som en del av kommunikationen. 

Det har gjorts ytterligare studier av t.ex. sjuksköterskor och piloter där 
man försökt identifiera vad dessa yrkesmänniskors arbete egentligen handlar 
om. Det finns en modell för tolkning av observationer och intervjuer med 
praktiker som bygger på att man kategoriserar dessa praktiker på en skala 
från att de är helt beroende av teorier, ”lagar” och regler för handling till att 
de i stort sett helt går efter sin tysta kunskap (Josefsson, 1988; Dreyfus & 
Dreyfus, 1986).  
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Tyst kunskap skulle i ridsammanhang också kunna vara detsamma som 
”ryttarkänsla”. Ryttaren känner hur hästen rör sig och vad hon eller han be-
höver göra för att inverka på hästen. Ryttaren agerar sedan utan att det sker 
medvetet (Swift, 1985). För ridläraren krävs träning i att se hur hästen rör 
sig och vad ryttaren/eleven gör för att inverka på hästen för att i nästa steg 
kunna hjälpa eleven att förbättra sin ridning. Kyrklund (1996) kallar det att 
ridläraren har ”felöga”, även detta kan definieras som tyst kunskap.  

En definition av ordet känsla är den fysiska känslan av något, t.ex. ”Det 
känns som om jag och hästen håller på att falla inåt”, ”Det känns som om jag 
bär hela hästens huvud i tygeln”.  Ytterligare en definition som är allmängil-
tig inom beteendevetenskapen kopplar ordet känsla till emotioner som t.ex. 
rädsla, glädje, ilska. Begreppet känsla är centralt i detta arbete och diskuteras 
återkommande, av den anledningen kan det redan nu vara på sin plats att 
beskriva hur det används här. Eftersom definitionen av känsla inte är syftet 
med denna studie så har fokus vid resultatbearbetning legat på hur ridlära-
raren kommunicerar om känslan. Inget försök har alltså gjorts att tolka de 
olika ridlärarnas definitioner av begreppet känsla. 

Ridlärares kommunikation med eleverna om känslan vid ridning är 
mycket varierande. Vid privata träningar med en ensam elev som rider på 
avancerad nivå och dennes tränare kan man anta att det förs en viss dialog 
om hur olika moment känns kontra hur de ser ut. I det fallet kan eleven ha 
kommit så pass långt i sitt ridkunnande att elev och lärare delar på en tyst 
kunskap som de kanske kan kommunicera omkring. På ridskolor är det van-
ligt att en ridlärare samtidigt har tio eller flera elever under en ridlektion. Då 
är det betydligt svårare för läraren att fånga upp och hinna diskutera varje 
elev och dennes situation på hästryggen. På ridskolan har eleverna oftast inte 
heller kommit så långt i sin ridning och det försvårar också en dialog med 
ridläraren om hur eleven upplever att det känns att rida. Hela denna situation 
bär ridläraren med sig och har att hantera vid ridundervisningen där elever 
och hästar samt andra omgivande faktorer samtidigt inverkar på ridlärarens 
handlingsutrymme. Detta är den pedagogiska situation ridlärarna dagligen 
befinner sig i. 

Ridlärarna är med andra ord bärare av en tradition och en kultur, och för 
mig som forskare ligger en utmaning i att sätta ord på detta. Genom att stu-
dera ridlärarnas pedagogiska praktik, hur de talar om det de gör och hur de 
gör i sin pedagogiska vardag, skulle dessa traditioner kunna synliggöras, 
beskrivas och analyseras. Dessa analyser kan då vara en bas för reflektion 
och skapa förståelse för varför det ser ut som det gör idag och därifrån kan 
man gå vidare i utvecklingen av ridlärarutbildning och ridskolornas verk-
samhet. I arbetet med att vetenskapliggöra ridlärarnas pedagogiska praktik 
kan verksamhetsteorin vara till hjälp och nu följer en presentation av den. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Som framgår av föregående kapitel återstår mycket att lyfta fram om den 
pedagogiska situationen vid ridundervisning. Ett sätt att förstå en ridlektion 
är alltså att se den som ett verksamhetssystem och ta hjälp av verksamhets-
teorin och Engeströms analysmodell (Engeström, 1987, 2005; Engeström, 
Lompscher & Rückriem 2005).  

3.1. Verksamhetsteorin  
En av upphovsmännen bakom verksamhetsteorin var Vygotskij. Leontiev, se 
nedan, och Luria, inte helt aktuell i detta sammanhang, är de övriga, mest 
omtalade förgrundsfigurerna till teorin, alla mer eller mindre påverkade av 
framförallt Marx. Vygotskij förde fram begreppet förmedlad handling (se 
figur 1). Han företrädde ett dialektiskt synsätt på förhållandet mellan den 
yttre verksamheten (omvärlden) och den inre verksamheten (inom indivi-
den). I relationen mellan den handlande människan och dennes omgivning 
skapas alltid någon form av artefakt/verktyg. Den viktigaste artefakten enligt 
Vygotskij är språket. En grundidé är alltså att två människor aldrig kan 
kommunicera direkt med varandra utan det sker alltid via någon artefakt, 
t.ex. språk, men också genom gester, symboler och tekniska hjälpmedel. De 
verktyg som människan skapat, och som här kallas förmedlande artefakter, 
kan användas för att studera den mänskliga kulturhistorien. (Leontiev, 1978) 
Verksamhetsteorins (även kallad Cultural Historical Activity Theory - 
CHAT) grundläggande idé är att människan kan ses som ett fritt väljande 
subjekt som är i samhället på samma gång som samhället är i människan 
(Knutagård, 2003). 
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Figur 1. Vygotskijs modell över hur två människor kommunicerar med 
varandra.  
 
Leontiev (1978) som har vidareutvecklat Vygotskijs tankar menade att man 
för att kunna se människan och dennes individuella handlande i ett historiskt 
perspektiv måste lägga till en grund där man tydliggör skillnaden mellan 
kollektiv verksamhet och individens handlingar.  En verksamhet växer fram 
under längre tid och den är bunden till en speciell social och kulturell om-
givning. En kollektiv verksamhet kan också vara en organisation eller in-
stitution av något slag. Det var bl.a. med anledning av detta resonemang som 
verksamhetsteorin kändes aktuell för denna studie då ridskoleverksamhet har 
en lång historia i en speciell kulturell omgivning. Ridskoleverksamhet be-
drivs ofta i kollektiv form, det är ideella föreningar som driver ridskolor och 
de är knutna till Svenska Ridsportförbundet som är en stor organisation.  

Verksamheter (se tabell 1) kan, enligt Leontiev (1978) delas upp i hand-
lingar som är mer kortvariga med en början och ett slut. Handlingar delas i 
sin tur in i operationer/funktioner som kan utföras mer rutinmässigt av män-
niskor eller maskiner. Verksamheter riktas mot större objekt/motiv och ge-
nomförs av kollektivet. Handlingar riktas mot mer specifika mål och genom-
förs av en individ eller mindre grupp. Operationer/funktioner riktas mot 
specifika förhållanden som ett led i handlingen mot målet och utförs av en 
individ eller en maskin. Här kan man också se en parallell till ridskolans 
värld där ridlektioner skulle kunna vara olika verksamhetssystem. Ridläraren 
utför handlingar, kanske utbildar ridelever mot ett visst mål och till sist op-
erationer som skulle kunna vara ridlärarens instruktioner eller kommandon 
till rideleverna och som så småningom inte ska behövas då eleven lärt sig 
rida självständigt. 
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Tabell 1. Leontievs hierarkiska struktur av verksamhet. (Leontiev, 1978) 

Nivå Orientering Utförare (Subjekt) 
Verksamhet Objekt/motiv Gemenskapen 
Handlingar Mål Individ eller grupp 
Operation/Funktion Förhållanden Individ/maskin 

 
Leontiev (1978) menade att människans verksamhet bestämmer vem hon är. 
Individen måste upprätta ett aktivt förhållande till yttervärlden, för att exi-
stera måste man handla, vara aktiv.  Genom att inverka på yttervärlden för-
ändrar man den, och därmed också sig själv. Processerna i individens verk-
samhet sker till att börja med utanför individen och är praktiskt orienterade. 
Först efter att ha uppstått som yttre verksamhet kan processen/aktiviteten bli 
en inre verksamhet, något som sker inom individen, d.v.s. en inre medveten 
verksamhet. I och med det praktiska utförandet av handlingar sker inre pro-
cesser (tänkande) vilka till slut blir relativt självständiga och skiljer sig från 
den praktiska (yttre) verksamheten.  Inre tankeprocesser kan vara en om-
bildning av yttre praktiska verksamheter och det kan ske övergångar mellan 
dem, t.ex. det tekniska tänkandet hos någon som ska konstruera komplicerad 
teknisk utrustning. Man kan med andra ord betrakta tänkandet som en le-
vande mänsklig verksamhet med samma principiella uppbyggnad som den 
praktiska verksamheten. (Leontiev, 1978) 

Utifrån detta resonemang följer att medvetandet från första början är en 
social/samhällelig produkt. Leontiev (1978) var tydlig med att språket inte 
skapar medvetandet utan att språket istället är medvetandets existensform. 

Den mänskliga individens verksamhet kan sägas utgöra ett system som är 
innefattat i ett större system, de samhälleliga relationernas system. Utanför 
dessa relationer finns ingen mänsklig verksamhet. Varje enskild människas 
verksamhet är beroende av hennes plats i samhället. De samhälleliga beting-
elserna innehåller motiven och målen för individens verksamhet samt indi-
videns användande av redskap och metoder. Dessa verksamhetssystem 
byggs upp under individuella omständigheter som inte går att upprepa. Sam-
hället producerar samhällsmedlemmarnas verksamhet och samhälls-
medlemmarna producerar samhället. (Leontiev, 1978) 

De viktigaste beståndsdelarna i enskilda mänskliga verksamheter är de 
handlingar som genomförs. En handling kallar Leontiev (1978) för en pro-
cess som ska leda till ett resultat, d.v.s. ett medvetet mål. Varje handling har 
en intentionell aspekt (vad är målet) och en operationell aspekt (på vilket sätt 
ska målet nås). Den operationella aspekten bestäms inte av målet i sig utan 
av de olika förhållanden som råder. De målinriktade processerna (handling-
arna) har historiskt sett uppstått i verksamheter som en naturlig utveckling 
då människor lever nära varandra i ett samhälle. Ingen verksamhet före-
kommer utan motiv. Vid analys av verksamheter måste man komma ihåg att 
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det hela tiden sker en spiralformad rörelse, det sker hela tiden en vidareut-
veckling av systemet i dess helhet. Det var dessa tankar som inspirerade till 
datainsamlingens upplägg som utgick från begreppen intention-process-
reflektion. 

3.2. Engeströms analysmodell 
Yrjö Engeström, en utbildningspsykolog, har utifrån verksamhetsteorin ut-
vecklat en analysmodell för mänsklig verksamhet. Engeström är influerad av 
bl.a. Vygotskijs och Leontievs teorier. Som utgångspunkt summerar Enge-
ström verksamhetsteorin i fem principer. Den första principen går ut på att 
ett verksamhetssystem är ett kollektivt styrt system med tydlig måloriente-
ring där artefakter/verktyg står för förmedlingen mellan individer. Verksam-
hetssystem reproducerar sig själva genom sin verksamhet, sina handlingar 
och operationer. Den andra principen bygger på att detta verksamhetssystem 
speglar en mångfald, många olika intressen och traditioner finns normalt 
inom det. Deltagarna i systemet bär alla sin historia och verksamhetssyste-
met självt rymmer olika nivåer av regler, seder och bruk. Den tredje princi-
pen lyfter fram vikten av att ett verksamhetssystem ska förstås genom att 
man ser till dess historia och utveckling över tid. På samma sätt kan studiet 
av verksamhetssystem förklara en viss epoks användande av t.ex. vissa verk-
tyg och man kan studera användandet av ett verktyg genom att studera det 
verksamhetssystem inom vilket verktyget används. (Engeström, Miettinen & 
Punamäki, 1999; Engeström, Engeström & Vähäaho, 1999; Engeström, 
2005) 

Den fjärde principen betonar vikten av att studera motsättning-
ar/spänningar vid analys av verksamhetssystemen. Fyra nivåer av motsätt-
ningar definieras och dessa presenteras längre fram. Den femte principen är 
att verksamhetssystem kan ses som en potential för utveckling och lärande. 
Genom att studera ett verksamhetssystem kan man följa utvecklingen och 
synliggöra ett kollektivt och ett individuellt lärande. Denna tanke om verk-
samhetssystemets utveckling och lärande har Engeström fortsatt att utveckla 
i teorin om expansivt lärande (Engeström, Miettinen & Punamäki, 1999; 
Engeström, Engeström & Vähäaho, 1999; Engeström, 2005; Engeström, 
Lompscher & Rückriem, 2005). Engeström (1987) menar vidare att hans 
modell över verksamhetssystem kan användas på olika system och olika 
nivåer och att den där kan belysa samband mellan olika delar eller tydliggöra 
system som en helhet.  

Analysmodellen består av sex beståndsdelar, eller knutar (se figur 2). 
Dessa knutar är till att börja med, subjekt, den individ eller grupp som ana-
lysen utgår ifrån. Objekt är den/de/det som subjektets verksamhet riktar sig 
mot. Engeström uttrycker sig som att objektet är råmaterialet/problemet som 



 27 

ska formas/lösas och då ge ett resultat. Verksamhetens objekt och mål är 
centrala begrepp i analysmodellen. För att nå ett resultat måste subjektet 
använda sig av förmedlande artefakter/verktyg i sina kontakter med objektet. 
Det kan vara fysiska eller symboliska, interna eller externa verktyg eller 
tecken. Gemenskap består av de personer som riktar sig emot samma typ av 
objekt som det aktuella subjektet gör. Arbetsdelning innefattar hur fördel-
ning av uppgifter gjorts mellan gemenskapens medlemmar samt deras status 
inom gemenskapen. Slutligen omfattar regler/förhållanden de bestämmelser, 
normer och vanor som styr handlingar och interaktioner inom hela verksam-
hetssystemet. I fortsättningen kommer Engeströms analysmodell att benäm-
nas som ”analysmodellen”. 

 
Figur 2. Engeströms analysmodell av verksamhetssystem (Engeström, 
1987). 
 
Ett verksamhetssystem är i ständig förändring och det sker hela tiden en 
aktivitet, ett utbyte mellan de olika knutarna i systemet. De olika knutarna 
kan också förändras, det som först varit objekt kan i nästa stund vara t.ex. en 
artefakt. Engeström uttrycker det som att verksamhetens olika trådar hela 
tiden knyts och knyts upp. Denna process kallar Engeström för knutarbete 
(Engeström, 2000, Engeström, Engeström & Vähäaho, 1999). Översättning 
av ”knot” resp. ”knotworking” till knut resp. knutarbete har bl.a. gjorts av 
Knutagård (2003).  

Ett verksamhetssystem är kontinuerligt verksamt genom motsättningar, 
det sker hela tiden strömningar fram och tillbaka mellan de olika knutarna. 
När något utifrån kommer in och påverkar ett system, t.ex. en ny regel som 
beslutats, så uppstår en obalans i systemet som måste rättas till. Genom att 
studera detta kan vi få fram strukturen i ett verksamhetssystem. En motsätt-
ning ska i detta sammanhang inte definieras som en konflikt av något slag. I 
många studier är det just detta man sett som det stora användningsområdet 
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för Engeströms analysmodell. Man placerar först in verksamhetens delar i 
modellens olika ”knutar” (subjekt, objekt, verktyg, regel o.s.v.) och därefter 
kan man synliggöra eventuella motsättningar inom och mellan knutarna i 
systemet. Dessa motsättningar kan som nämnts tidigare förekomma på fyra 
olika nivåer.  

För att exemplifiera de olika nivåerna följer här en beskrivning av hur 
Fiedler, Mullen och Finnegan (2009) arbetat med nivåerna i sin studie av två 
lärarutbildningar. Lärarstudenterna ska under utbildningen arbeta med ett 
datorprogram för att skapa en portfolio. Den första nivå där motsättningar 
kan förekomma är inom varje knut. Deras exempel utgår från ett datapro-
gram som lärarstudenterna ska arbeta med (verktyg) och som verkar fun-
gera, men när man arbetat en stund och ska spara sin fil visar det sig att pro-
grammet inte har fungerat. Andra nivån är mellan knutar, exempelvis att 
datorprogrammet (verktyget) måste användas (regel) trots att det inte funge-
rar. Den tredje nivån är inom systemet i fall då nya och gamla mönster, va-
nor, attityder ställs mot varandra. Hos Fiedler et al. exemplifieras det med att 
ett fungerande dataprogram uppdateras och sedan inte längre fungerar på 
samma sätt som tidigare, vilket ställer till problem i hela systemet. Det kan 
också vara till exempel en ny arbetsledare som kommer in och ställer nya 
krav på verksamheten. Den fjärde nivån är den mellan systemet och omvärl-
den. I detta fall är de blivande lärarnas portfolios (objekt) en viktig del i 
deras utbildning men när de sedan ska söka jobb, och borde kunna använda 
denna portfolio i sin CV, så gör de inte det för den är inte anpassad på ett bra 
sätt till det nya sammanhanget (att söka jobb). Man kan också koppla ihop 
verksamhetssystem som t.ex. har gemensamt objekt och på det viset studera 
relationerna mellan verksamhetssystem.  

Att identifiera dessa störningar i verksamhetssystem och bli medvetna om 
dem hjälper praktiker och administratörer i de aktuella systemen att fokusera 
sina ansträngningar på roten till eventuella problem. Det kan också under-
lätta för människor inom samma verksamhetssystem att se problem utifrån 
och ”med samma ögon”. (Engeström, 2000) 

Engeströms vidare utveckling av en teori om expansivt lärande bygger på 
att lärande och utveckling är en naturlig del i verksamhetssystem och kan 
studeras där. Denna teori bygger på åtta teoretiska utgångspunkter enligt 
Engeström (Illeris, 2009; Engeström & Sannino, 2010). Dessa åtta utgångs-
punkter har sitt ursprung i tankar från Vygotskij, Leontiev, Ll’enkov, Ba-
teson och Bakhtin. I denna teori utvecklar Engeström ett teoretiskt resone-
mang vilket inte är aktuellt att gå in på här då analysmodellen kan användas 
fristående från denna utvecklade teori.  
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3.3. Analysmodellens tillämpning i tidigare studier 
Engeströms modell har som tidigare nämnts använts av Fiedler, Muller och 
Finnegan (2009) i en studie av lärarutbildningar och hur man använt portfo-
lios i deras utbildning. Syftet med den studien var att se hur datorprogram-
men (verktygen) påverkade lärarkandidaternas erfarenheter av att skriva 
portfolio (objekt). I den studien användes modellen för att kunna teoretisera 
och analysera resultaten som samlats in via observationer och intervjuer. 
Först har man identifierat de olika knutarna och kommenterat vad som ingår 
i en knut i detta sammanhang. Därefter har man lyft fram ett antal olika se-
kvenser från observation och intervjuer där man tittat på motsättningar inom 
de fyra olika nivåerna, detta beskrevs ovan. Resultatet av studien är att man 
belyst ett antal problem i lärarutbildningen med koppling till portfolioskri-
vande och användande av olika datorprogram. 

Engeström har själv använt sin modell i en rad studier inom vårdsektorn. 
Han har bl.a. tittat på verksamheten på vårdcentraler, studerat läkarbesök 
och införandet av datorer och t.ex. elektroniska journaler på vårdcentralerna 
(Engeström, 1990). Modellen används då framförallt i ett organisationsteore-
tiskt syfte, för att reda ut hur olika verksamhetssystem är uppbyggda och 
vilka motsättningar som finns i de olika organisationerna som studerats. 
Engeström (2000) har bland annat studerat ett barnsjukhus och då belyst 
motsättningar i systemet. Dessa motsättningar visade sig till exempel när 
patienten hade flera diagnoser, exempelvis både astma och allergi. Då blev 
det problem i flödet mellan till exempel regler (remiss-förfarande) - objekt 
(smidighet för patient) eller mellan arbetsdelning (vem gör vad i vilken ord-
ning…) – objekt (patient får gå fram och tillbaka…). Engeström har också 
visat hur aktiviteter ständigt byter fokus. Först är det allmänläkaren som är 
subjekt, sedan blir det lungspecialisten. Först riktar läkaren uppmärksamhet-
en mot artefakt (journal) sedan mot objekt (patient) o.s.v. Eventuella stör-
ningar och hinder i detta flöde kallas motstånd. Detta är det Engeström kal-
lar ”knutarbete” och det som är själva idén med analysmodellen. Det är här 
man kan ”se igenom” verksamheten och se hur individerna och den aktuella 
verksamheten lär och utvecklas över tid. Engeström poängterar vikten av att 
se den historiska utvecklingen och dess inverkan på den aktuella aktiviteten. 
(Engeström, 2000) 

Burnard och Younker (2008) har valt en annan tillämpning av analysmo-
dellen. Istället för ett ovanifrånperspektiv som Engeström vanligtvis utgår 
ifrån har de valt ett inifrånperspektiv. Deras frågeställningar gällde vilken 
form av interaktion som uppstod/förekom och hur den fungerade i olika 
elevgrupper som skulle komponera alternativt arrangera olika musikstycken. 
De ville också pröva om Engeströms analysmodell kunde användas för att 
förstå denna interaktion. Huvuddelen av materialinsamlandet fokuserade 
sedan på olika typer av interaktion och ett system för att koda denna inter-
aktion. De delar upp interaktionen i transaktiv respektive icke-transaktiv 
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kommunikation. De använder sedan Engeströms modell för att synliggöra 
hur regler kring interaktion uppstod i elevgrupperna, hur eleverna gjorde 
arbetsfördelningen och hur de kommunicerade omkring den. Forskarna för-
söker genom modellen förstå hur de olika ”knutarna” i Engeströms modell 
uppstår och formas under elevgruppernas arbete. Man visar hur interaktion-
en mellan eleverna leder till att ett av barnen ”utses” till ledare för gruppens 
arbete. Det vill säga regler skapas av eleverna själva för deras fortsatta ar-
bete. 

En studie av Yamagata-Lynch och Haudenschild (2009) syftade till att 
hitta metoder, med hjälp av verksamhetsteorin och Engeströms analysmo-
dell, för att kunna identifiera vilka sociala faktorer som lärare upplevde på-
verkade deras professionella utveckling och vilka problem/motstånd lärarna 
upplevde påverkade denna utveckling. Studien utgick med andra ord från 
lärarens perspektiv, med Engeströms ord ”subjektets” perspektiv.  Fråge-
ställningarna var; vilka faktorer upplever lärarna påverkar deras profession-
ella utveckling? Hur är dessa olika faktorer relaterade till varandra? Hur 
påverkas lärarnas professionella utveckling av problem och motstånd mellan 
olika faktorer som de stöter på? 

Man intervjuade lärare och studerade olika utbildningsdokument. Efter att 
först ha delat upp det insamlade materialet i olika teman kunde man identifi-
era två parallella verksamhetssystem. Ett med läraren som subjekt, ett med 
universiteten/skolorna (lärarnas arbetsplatser) som subjekt. Dessa två system 
hade ett gemensamt objekt och önskat resultat; att utveckla undervisning och 
praxis omkring lärande, men verksamhetssystemen hade mycket olika tolk-
ningar av vägen dit och innebörden av det. I studien redovisar man dessa två 
verksamhetssystem och tydliggör hur olika motstånd uppstår mellan knutar 
inom respektive mellan dessa verksamhetssystem. (Yamagata-Lynch & 
Haudenschild, 2009) 

Dessa två studier är exempel på hur man kan modifiera användandet av 
analysmodellen. Engeström själv väljer, som nämnts tidigare, ofta ett ”ne-
utralt” utifrån/ovanifrån perspektiv i de olika studier han genomfört med 
hjälp av sin analysmodell. Ovanstående två studier har haft andra perspektiv 
än Engeström vanligen använder som ”ingång” i användandet av modellen. 
De har valt subjektets perspektiv eller att försöka se systemet ur ett inifrån-
perspektiv. Man har i dessa studier försökt använda modellen i ett mer utta-
lat pedagogiskt syfte. Med andra ord, Engeström har främst använt modellen 
för att organisatoriskt tydliggöra/förklara verksamheter medan de andra 
(Burnard & Younker, 2008; Yamagata-Lynch & Haudenschild, 2009) t.ex. 
velat se hur en grupp utvecklats eller hur individen samspelar med sin om-
givning och hur man kan utveckla detta och påverka verksamheterna till 
utveckling. 

Mervi Hasu (2000) har använt verksamhetsteorin för att studera hur en ny 
”artefakt”, ”neuro-magnetometern” (ett verktyg att använda vid hjärnforsk-
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ning och diagnostik), har tagits emot inom en klinik och till slut blivit ett 
accepterat allmänt använt verktyg. Vilka har tagit till sig det nya verktyget 
och vilka motsättningar har uppstått. Hennes frågeställningar var; Hur tar en 
verksamhet till sig en ny artefakt? Hur blir en ny artefakt del av en befintlig 
verksamhet? Hennes resultat beskriver vägen för ett nytt verktyg från att 
först bara vara använt av en person till att sedan bli mer allmänt använt. Det 
är dock ingen enkel väg utan kräver både vilja och utbildningsinsatser bland 
personalen. 

För att undersöka hur stress påverkar arbetare i en kontinuerligt föränder-
lig arbetsmiljö har Launis, Kantola och Niemelä (2005) använt analysmo-
dellen. De menar att andra metoder inte på samma sätt fångar den ständiga 
förändringen utan ofta ger en mer statisk beskrivning av en verksamhet, man 
gör ett nedslag och studerar hur verksamheten ser ut just då. Deras fråge-
ställningar var; Hur definieras förebyggande handlingar inför förändringar? 
Hur kan en kommande förändring förberedas? Dämpar dessa aktiviteter som 
föregår förändring verkligen stress eller skapar de i sin tur också stress? 
Resultat från den här studien visar att allt nytt som uppkommer stör det dag-
liga arbetet. Det är också vanligt att nya rutiner/maskiner/datorprogram inte 
fungerar som de ska från början utan att detta skapar stress oavsett om det är 
förberett eller inte.  

Ovanstående studier och andra liknande har fungerat som inspiration till 
denna studie där analysmodellen främst använts i pedagogiskt-teoretiskt 
syfte och subjektets perspektiv har varit utgångspunkt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det område där analysmodellen 
mest använts är i organisatoriska studier inom sektorn vård och omsorg. Den 
läggs på ur ett ovanifrånperspektiv för att synliggöra strukturer och motsätt-
ningar i organisationer.  Det finns dock inget som säger att den inte kan an-
vändas i andra sammanhang och det finns som nämnts ovan fler exempel på 
studier med andra utgångspunkter än rent organisatoriska. Men har Enge-
ströms modell fått stå oemotsagd? Detta belyses i kommande avsnitt där en 
del kritik som riktats mot modellen lyfts fram. 

3.4. Kritik mot verksamhetsteorin och analysmodellen 
Det förekommer en del kritik mot både verksamhetsteorin och mot Enge-
ströms vidareutveckling av teorin och analysmodellen. Ursprunget till teorin 
vilar på idealistiska tankegångar och olika filosofiska utgångspunkter. En 
svag punkt i teorin enligt kritikerna av verksamhetsteorin är att den idag är 
mer avskalad och kan tyckas spegla verkligheten på ett lite förenklat sätt. 
Man har fjärmat sig från Vygotskijs, Leontievs, och Lurias med fleras ur-
sprungliga tankegångar. De bars av två grundläggande filosofiska antagan-
den. Den första var att människan är en i grunden social varelse och att hon 
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är beroende av medverkan i samhället och mänsklig kultur. Den andra hand-
lade om aktivitet och såg aktiviteten som en viktig förklaring vid olika reso-
nemang inom filosofi och psykologi. (Bakhurst, 2009) 

Just begreppet aktivitet är något som också diskuterats en hel del. Idag 
menar många att det är ett alltför stort begrepp. Att man inte kan studera 
”aktivitet” som sådant, man måste först avgränsa och precisera vilken aktivi-
tet som är aktuell att studera. Det finns de som menar att hela verksamhets-
teorin är i kris just på grund av det faktum att begreppet aktivitet är så opre-
cist att det blir meningslöst att studera något utifrån den utgångspunkten 
(Bakhurst, 2009). Engeström bemöter detta med att han utvecklat en teori 
om aktivitet i form av sin modell. Ursprungligen använde man aktiviteter för 
att förklara något annat, människans plats i världen, människans särställning 
i naturen.  Här har en glidning skett när Engeström använder modellen för 
att studera just aktiviteten.  

Engeström själv är medveten om denna delning och han menar att om 
man stannar vid att endast teoretisera begreppet aktivitet och bara ser det 
som ett sätt att förklara människans handling och medvetande så blir det 
inget mer än ändlösa diskussioner och teorier. Engeström vill att det ska leda 
till något mer konkret, så som han använder sin analysmodell när man verk-
ligen studerar aktiviteten för att belysa t.ex. olika organisatoriska problem 
som på det sättet kan lösas. (Engeström, Miettinen & Punamäki, 1999) 

Beträffande ovanstående resonemang kan jag förstå Bakhursts synpunkter 
men jag håller inte med om att det är ett problem utan menar att det ena inte 
behöver utesluta det andra. Det kan naturligtvis vara berikande för forskar-
världen att teoretisera begreppet aktivitet men för den skull ser jag det inte 
som att analysmodellen inte skulle kunna användas i enskilda studier av 
verksamheter om man är medveten om modellens förutsättningar. Jag har 
tagit till mig dessa synpunkter men tänker försöka använda modellen för att 
belysa aktiviteten vid ridlektioner. 

Shvyrev (1990) kritiserar också den filosofiska falangen. Hans tolkning 
av den så kallade aktivitetsansatsen vid studiet av människor är att den inte 
består i att studera det faktum att människan är aktiv i världen utan i att ana-
lysera speciellt mänskliga sätt att vara aktiva i världen. I en sådan teoretisk 
synvinkel kan man antingen tänka utifrån en ovanifrånvinkel där man försö-
ker hitta en generell definition av mänsklig aktivitet, eller så utgår man från 
individen som i t.ex. sociala studier där man arbetar för att hitta individens 
definition av aktivitet. De som ser aktivitet som en speciell typ av attityd till 
verkligheten (en aktiv attityd gentemot den omgivande världen) framhåller 
att, i kontrast till biologiskt förutbestämt beteende i djurens värld, männi-
skans aktivitet bestäms av sociala och kulturella traditioner utvecklade ge-
nom historien. Men kan vi anta att alla mänskliga aktiviteter verkligen 
kommer från sociala eller kulturella förutsättningar och att ingen aktivitet är 
biologiskt betingad undrar Shvyrev. Man talar om en ”lower limit” som i 
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princip skulle kunna vara aktivitet biologiskt betingad men också en ”upper 
limit” där människans aktivitet kan ses som ett öppet system med obegrän-
sad utvecklingsbarhet inom de gränser som omvärlden ställer upp. Även 
djuren kan enligt detta utveckla sina aktiviteter men det är då mer en fråga 
om anpassning (evolutionen) till omvärlden.  

Ett problem, enligt Shvyrev, är att man enbart studerar människan utifrån 
synlig aktivitet, för summan av mänsklig verksamhet är mer varierande och 
komplex än bara hennes synliga aktiviteter. Genom att bara studera aktivite-
ter kan man inte komma åt människans fulla, dolda potential. Men en annan 
situation uppstår om man ser aktivitet som en verksamhet i den inre världen 
och människans utveckling av sina relationer med den externa världen. Då 
kan man även inkludera kommunikation, förstående och dialog. (Shvyrev, 
1990) 

När man börjar beforska ett nytt område/en ny verksamhet tror jag det 
kan vara till hjälp att först se de övergripande strukturerna och inte ge sig in 
i för detaljerade sammanhang. Därför ser jag det inte som en nackdel att 
modellen begränsar sig till synlig verksamhet, bara man är medveten om 
detta. Därifrån kan man sedan gå vidare och fördjupa sig i olika förklaringar. 

Ett annat argument emot den ursprungliga verksamhetsteorin är att man 
alltför strikt ser aktiviteten som en förklarande princip och att aktivitet inte 
kan användas som en universell norm för mänsklig kultur. Man vill använda 
studier av aktivitet som ett sätt att se människans olika val och möjligheter 
och studier av människans medvetenhet. Man vill alltså, inom den filoso-
fiska falangen, inte skapa en teori om mänsklig aktivitet utan man vill an-
vända aktivitetsbaserad ansats vid studier av människans värld som en bas 
för att förklara principer i denna värld. (Lektorsky, 1990) 

Men om man ser aktivitet som något att utgå ifrån vid studier av männi-
skan så är det inte något universellt och gör heller inte anspråk på att vara 
det menar Batishchev (1990). Ett problem här är istället att man ser aktivitet 
som en förklarande princip och att man inte håller någon variabel konstant, 
man är inte heller tillräckligt kritiskt reflekterande menar Batishchev som 
istället ifrågasätter Engeströms modell på den punkten. Mänsklig kultur och 
vårt samhälle innehåller ett mötande och processande som utvecklas samti-
digt på flera olika nivåer. Det kan inte reduceras ner till en eller ett par prin-
ciper. Eftersom det är så komplext och med så många nivåer och så mycket 
potential kan man inte sammanfatta det i ett enkelt system. Om man gör det 
måste man förenkla och utesluta så många faktorer att man riskerar missa 
viktiga poänger. Aktivitet är ett helt organiskt system där allt reflekteras i 
något annat och det andra i sin tur reflekteras i ytterligare något annat. Dess-
utom utvecklas aktiviteten hela tiden. Verksamhet är ett multidimensionellt 
fenomen som inte kan reduceras till enbart objekt-subjekt relationer. (Ba-
tishchev, 1990) 
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Brushlinsky (1990) har också invändningar mot hela grundtanken med 
teorin. Verksamhet existerar aldrig utan ett subjekt, någon som är engagerad 
i verksamheten. Verksamheten är människans interaktion med världen utan-
för henne. Därför är det inte verksamheten utan interaktionen som är det 
viktiga, anser Brushlinsky. Det vill säga det människan i sin icke separerbara 
relation med omgivningen måste göra, förstå, översätta och ta in. Människan 
(subjektet) ska inte förminskas i relation till omgivningen och dess interak-
tion med objektet. Människans inre mentala processer (inre verksamhet) 
genereras och uppstår genom interaktionen med omgivningen, d.v.s. genom 
extern verksamhet, t.ex. interaktion. (Brushlinsky, 1990) 
Min tolkning är att människan inte nödvändigtvis förminskas i relation till 
sin omgivning utan genom att placera individen i dennes omgivande verk-
samhetssystem kan man istället förklara människans handlande och på det 
viset skapa förståelse för och acceptans för de olika handlingar och aktivite-
ter man ser. 

Vissa menar att eftersom verksamhetsteorin ursprungligen är en filosofi 
kan den därför inte användas som teori och metod för att studera verklighet-
en. Verksamhetsteorin är inte menad att studera verkligheten utan männi-
skans relation till verkligheten. Lektorsky undrar om verksamhetsteorin alls 
kan användas som en förklarande teori. All verksamhet som uppkommer till 
synes omedvetet, spontant, eller på annat sätt till synes utan mål måste 
hamna utanför teorin. Därmed kanske man missar en stor del och den verk-
samhet man studerar blir endast en liten del av den totala mänskliga verk-
samheten och kan man då använda teorin för att förklara mänsklig aktivitet. 
(Lektorsky, 1990) 

En annan som har invändningar emot Engeströms verksamhetssystem är 
Avis (2009). Han pekar på att Engeström har utelämnat hela problematiken 
omkring makt, sociala mönster och klass i mänskliga verksamheter. Därige-
nom förenklar han verkligheten menar Avis. Avis påtalar också att Enge-
ström ofta återkommer till Marx i sina förklarande teorier omkring sitt verk-
samhetssystem och ser ett problem i detta teoretiserande. Avis syftar troligt-
vis här på Engeströms teori om expansivt lärande som är mer teoretiserad 
och en utveckling från verksamhetsteorin och analysmodellen. Många an-
vänder dock helt enkelt Engeströms analysmodell utan att lägga på kompli-
cerade diskussioner om teoretisk grund utan ser helt enkelt modellen som ett 
metodverktyg.  Även detta lyfter Avis (2009) fram och menar då att det är 
det enda som verksamhetssystemet faktiskt kan användas till – en analysmo-
dell för empiriska fakta. 

Liksom Batishchev (1990) invänder också Avis (2009) emot att Enge-
ströms analysmodell är alltför instabil – alla faktorer påverkar varandra och 
det finns ingen fast punkt. Engeström, Engeström och Vähäaho (1999) 
framhåller istället just detta som det positiva med modellen och ser det som 
kärnan, det är de instabila ”knutarna” som är själva fokus i aktiviteten. 
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Engeström undviker också makt och klassdiskussionen med att framhålla att 
det viktiga är att se verksamhetssystem som ett flerdimensionellt nätverk i 
flera nivåer med olika relationer och bindningar istället för att se det som en 
pyramid med strikta strukturer beroende av ett maktcentra (Engeström, 
Engeström & Vähäaho, 1999). 

En lösning på den instabilitet som Batishchev (1990) och Avis (2009) in-
vänder emot skulle kunna vara att man ”fryser” bilden av den studerade 
verksamheten i vissa situationer för att med analysmodellens hjälp hitta 
mönster att utgå ifrån. På något vis måste man ju närma sig människans 
komplexa natur och detta kan vara ett. Ett alternativ som hittills varit mest 
använt inom forskning om människan i hästens närhet är att använda natur-
vetenskapliga mätbara metoder av olika slag. Man måste låta olika metoder 
och modeller komplettera varandra för att ge en helhetsbild av mänsklig 
verksamhet, ingen enskild metod eller modell klarar detta, enligt min me-
ning.  

Många som vänder sig till verksamhetsteorin har något speciellt de vill 
studera, en verksamhet av något slag och här passar ofta modellen in bra. 
Det brukar vara komplexa verksamheter inom t.ex. sjukvården, arbetsplatser 
eller olika utbildningssammanhang. Men modellen passar inte lika bra in om 
man vill studera hur en författare skriver en bok eller en middagsbjudning. 
Med andra ord verkar modellen synnerligen anpassad för vissa verksamheter 
medan den inte är lika användbar i andra sammanhang. Modellen säger inte 
heller mycket om hur de olika knutarna relaterar till varandra, vad ”streck-
en” mellan knutarna står för annat än att det kan uppstå motsättningar mellan 
knutarna. Vissa menar att man behöver teoretisera Engeströms modell ytter-
ligare men här menar Bakhurst att det vore förödande, det är bättre att an-
vända modellen som den är och vara medveten om dess begränsningar men 
dra nytta av det den kan erbjuda, att se den som ett verktyg. (Bakhurst, 
2009) 

Kärnproblemet är att kunna studera människans aktivitet objektivt och 
utan att döma med sina egna värderingar utan öppet kunna möta varje aktivi-
tet. Det svåra är att som forskare arbeta sig in i systemet och se på det ur alla 
olika perspektiv. Man måste vara försiktig när man studerar givna, till synes 
stabila strukturer om man försöker förstå hur de fungerar i relation till 
varandra med allt vad det innebär av dynamik, flexibilitet och komplexitet. 
(Bakhurst, 2009) 

Verksamhetsteorin har, som framgår ovan, fått utstå en del kritik och jag 
kan hålla med om att den i relation till sitt idealistiska och filosofiska ur-
sprung idag är ganska avskalad och kan ge en förenklad bild av verklighet-
en. Modellen har dock förtjänster vilket gör att jag valt att använda Enge-
ströms analysmodell som ett metodverktyg i studiet av ridlektionsverksam-
het. Förhoppningen är att modellen kan bidra till att synliggöra och förstå 
aktiviteten mellan ridlärare, ridelever och hästar under ridlektioner. Tanken 
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är att använda modellens analysmetod för att ringa in motsättningar på olika 
nivåer vilket kan beskriva och förklara hur ridundervisning är organiserad 
och vilka förutsättningar som finns för ridlektionsverksamhet idag. Detta 
kan sedan i sin tur underlätta förståelsen för ridlärarnas pedagogiska praktik 
och hur de arbetar med ridundervisning. 

3.5. Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt 
Vygotskij företrädde ett dialektiskt synsätt på förhållandet mellan individen 
och omvärlden. I relationen mellan den handlande människan och dennes 
omgivning krävs en förmedlad handling. Leontiev menar att varje handling, 
process, utgår från en intention som följs upp av en reflektion, det sker hela 
tiden en spiralformad rörelse. (Leontiev, 1978) 

Engeström summerar verksamhetsteorin i fem principer. Den första prin-
cipen går ut på att ett verksamhetssystem är ett kollektivt styrt system med 
tydligt mål. Den andra principen bygger på att detta verksamhetssystem 
speglar en mångfald. Den tredje principen lyfter fram vikten av att ett verk-
samhetssystem ska förstås genom att man ser till dess historia. Den fjärde 
principen betonar vikten av att studera motsättningar inom verksamhetssy-
stem. Den femte principen är att verksamhetssystem ska ses som en potential 
för utveckling och lärande. (Engeström, Miettinen & Punamäki, 1999; Enge-
ström, Engeström & Vähäaho, 1999; Engeström, 2005) 

Engeströms (1987) analysmodell (i fortsättningen benämnd ”analysmo-
dellen”) består av sex beståndsdelar, eller ”knutar” som han uttrycker det. 
Ett verksamhetssystem är i ständig förändring och det sker hela tiden en 
aktivitet, ett ”knutarbete” i systemet. Det område där analysmodellen mest 
använts är i organisatoriska studier inom sektorn vård och omsorg. Den 
läggs på ur ett ovanifrånperspektiv för att synliggöra strukturer och motsätt-
ningar i organisationer.   

Kritik mot verksamhetsteorin och Engeströms analysmodell består fram-
förallt av att den ger en förenklad bild av verkligheten och av människan i 
relation till sin omgivning. Detta kan jag delvis hålla med om men jag tror 
ändå att den är användbar som ett verktyg för att förstå ridlektionsverksam-
het och ridlärares pedagogiska praktik, vilket jag i kapitlet redovisat motiv 
för. I den aktuella studien kommer Engeströms analysmodell att användas 
som ett verktyg för att synliggöra, observera och analysera ridlektionsverk-
samhet.  

Nu följer en beskrivning av vägen från datainsamling till genomförande 
av teoretisk analys. Aspekter rörande trovärdighet, etiska överväganden och 
forskarens roll i en studie som denna tas också upp. 
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4. Metodval och genomförande 

Hur ska man då gå tillväga för att kunna besvara studiens frågeställningar? 
Det finns en del grundförutsättningar att ta hänsyn till. Den situation som 
studien vill belysa är komplex eftersom det är tre levande parter med i ett 
samspel vid ridundervisning. Frågeställningarna täcker in både förutsätt-
ningar för ridundervisning och ridlärarnas tankar om ridundervisning. Ridlä-
rarna som informanter är inte vana vid att reflektera omkring sin pedago-
giska praktik. I det följande redovisas hur studien har utformats och genom-
förts samt hur jag har gått tillväga för att uppfylla relevanta kvalitetskriterier. 

4.1. Val av informanter  
Under 2007-2008 genomfördes datainsamlingen genom intervjuer och ob-
servationer av ridlärare. Dessa valdes ut med hjälp av ”snöbollsmetoden”. 
Först kontaktades en tidigare utbildningschef på Svenska Ridsportförbundet, 
en person med stor kunskap om ridskolorna och ridlärarna i Sverige. Han 
ombads föreslå namn på tio ridlärare med olika lång utbildning och erfaren-
het. De skulle samtliga vara yrkesverksamma på någon ridskola. Av de tio 
ridlärarna han föreslog valdes tre bort då jag, som skulle genomföra inter-
vjuerna, sedan tidigare var bekant med dem. Två av de andra ridlärarna av-
böjde deltagande och en ridlärare hade just slutat arbeta på ridskolan. De 
resterande fyra ställde upp i studien. I samband med intervjuerna ombads 
dessa fyra att komma med förslag på någon ytterligare ridlärare att intervjua 
och på det viset fortsatte inkluderandet av ridlärare i studien.  

Efter att tio ridlärare intervjuats och observerats hade en viss mättnads-
nivå uppnåtts och bedömningen gjordes att ytterligare intervjuer inte skulle 
tillföra studien så mycket nytt material. I tabell 2 ges en översikt över delta-
gande ridlärares utbildning och erfarenhet samt storlek/belägenhet på ridsko-
lan de arbetar vid. De sju ridlärarna med lång erfarenhet har en ålder som 
ligger mellan 35 och 65 år medan de nyligen utbildade är yngre, omkring 25 
år. Man kan notera att det endast är kvinnliga ridlärare. Ett par manliga rid-
lärare har tillfrågats men de har av olika anledningar avböjt. Könsfördel-
ningen motsvarar bilden av hur det ser ut i ridlärarkåren där en övervägande 
majoritet är kvinnor. Det finns idag ca 550 godkända ridlärare, av dem är 
drygt 20 män, d.v.s. ca 4 % (SvRF:s hemsida, 2012-11-14). Jag har inte lagt 
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något fokus på genusaspekten i denna studie eftersom mitt intresse har varit 
riktat mot ridlektioner som verksamhetssystem. Detta betyder inte att jag 
frånkänner genusfrågornas betydelse, tvärtom, men här ligger de utanför 
studiens intressefokus. 
 
Tabell 2. Översikt över intervjupersoner, observera att namnen är fingerade. 

4.2. Datainsamling  
Leontiev (1978), en av verksamhetsteorins förgrundsfigurer har fört ett reso-
nemang om att mänskligt handlande, medvetet eller omedvetet, alltid före-
gås av en intention och följs upp av en reflektion. Detta utgjorde utgångs-
punkt för datainsamlingen. Först genomfördes en intervju där ridläraren fick 
berätta om sina intentioner bl.a. beträffande kommunikation med ridelever-
na. Därefter observerades en av ridlärarens ridlektioner för att följa proces-
sen/handlingarna och sist genomfördes en uppföljande intervju för att ge 
ridläraren tillfälle att reflektera. Fördelarna med detta upplägg var att det 
hjälpte ridlärarna att reflektera och föra en diskussion om den pedagogiska 
praktiken då den observerade ridlektionen blev en gemensam grund för mig 
som intervjuare och för informanten själv. En annan fördel med att lägga 
upp datainsamlingen på detta sätt var att förutsättningarna för ridlektionen 
blev tydligare i samband med observationstillfället än de kanske hade blivit 
om man varit helt beroende av ridlärarens uppfattningar om vilka förutsätt-
ningar som fanns. 

Respektive ridlärare intervjuades först angående dennes intentioner be-
träffande kommunikation med sina elever under ridlektion. Vikt lades vid 
kommunikation om känslan vid ridning då den situationen är speciell för 
ridundervisning. Därefter observerades ridläraren under en ridlektion. Rent 
praktiskt var det oftast så att tiden för intervjun var under tidig eftermiddag, 
sedan var jag kvar någon eller några timmar på ridskolan i avvaktan på den 
ridlektion jag skulle observera. Vid detta tillfälle visade ridläraren även runt 

Intervjuade ridlärare 
Fingerat namn Utbildning Erfarenhet Ridskola 
Anna  RIK-I   lång erf. 500 ridande, stad 
Birgitta RIK-II   lång erf. 600 ridande, stad 
Cissi Ridledarkurs nyutbildad 200 ridande, landsbygd 
Diana Hippolog lång erf. 250 ridande, landsbygd 
Ellen Ridledarkurs nyutbildad 450 ridande, stad 
Fanny Ingen utbildning lång erf. 200 ridande, landsbygd 
Gunnel Hippolog nyutbildad 400 ridande, stad 
Hanna RIK-III  lång erf. 350 ridande, stad 
Inger Ridinstruktörskurs, distans lång erf. 600 ridande, stad 
Jenny Ridinstruktörskurs, intervall lång erf. 230 ridande, landsbygd 
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mig på ridskolan. Observationerna gjordes utifrån ett i förväg gjort protokoll 
(se bilaga 2), och var därmed relativt strukturerade (Kylén, 2004). Samtidigt 
fördes fältanteckningar i samband med besöket på ridskolan och observa-
tionen av ridlektionen. Dessa fältanteckningar var mer ostrukturerade och 
jag tillät mig notera allt som drog till sig min uppmärksamhet. Det innebar 
att de blev mer subjektiva. Dessa noteringar kunde jag senare använda mig 
av när jag med distans och tillgång till litteratur studerade vad jag skrivit. Se 
vidare nedan om t.ex. de normer jag kunde synliggöra på detta sätt.  

Avslutningsvis gjordes en uppföljande intervju med varje ridlärare. De 
uppföljande intervjuerna gjordes inte samma dag som den första intervjun 
och observationen utan vi bokade ett nytt tillfälle för den. I samband med 
den intervjun var vi bara i det rum där intervjun hölls så då gjordes inga 
fältanteckningar. Vid den uppföljande intervjun fick ridlärarna tillfälle att 
reflektera över ridlektionen som hade observerats och huruvida intentionerna 
som framkommit under den första intervjun hade uppfyllts. De fick också 
tillfälle att reflektera över den observerade ridlektionen i förhållande till en 
för ridläraren normal lektion. Detta för att kunna se om den observerade 
lektionen skilde sig från ridlärarens vanliga undervisningssituation eller om 
ridläraren stördes av observatören, men också som en del i reflektionen. På 
detta sätt försökte jag få ridlärarna att själva se och försöka förklara sin pe-
dagogiska praktik. 

4.2.1. Frågeområden 
Områden för intervjufrågor och underlag för observationer var för det första 
de tre aktörerna; ridlärarna, rideleverna och hästarna, för det andra områ-
dena; kommunikation, känsla samt kommunikation om känsla. Dessa fråge-
områden valdes dels utifrån resultaten i Lundesjö-Öhrströms studie (1998), 
dels på grund av att det huvudsakligen är just dessa tre aktörer närvarande i 
samband med ridlektioner. Ridlärarnas möjligheter till kommunikation med 
eleverna, speciellt omkring känslan vid ridning, belyser ridlärarnas pedago-
giska praktik. Ridlärarnas tankar om kommunikation om känslan med ri-
deleverna handlar också om bl.a. vilken betydelse ridlärarna ger ridunder-
visning samt hur de arbetar med den. Av den anledningen var dessa områden 
också angelägna att ha med. Frågeområdena kommunikation och känsla 
samt kommunikation om känsla togs även med för att de gav ridläraren till-
fälle till reflektion omkring sin undervisning utifrån nya infallsvinklar vilket 
gjorde att de kunde se på situationen med ”nya ögon”. Av bilaga 2 framgår 
intervjuguider med frågeområden samt underlag för observation. 

4.2.2. Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes i avskildhet och i lugn och ro. Ridlärarna tog sig 
tid att fundera på frågorna och de föreföll utan undantag att vilja svara efter 
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bästa förmåga, även om de ibland hade svårt att finna ord. Intervjuerna tog 
allt från 50 till 90 minuter. Intervjuerna om intentioner, den första intervjun 
med respektive ridlärare, tog alltid längre tid än den uppföljande intervjun. 
Som intervjuare koncentrerade jag mig på att lyssna, inte ställa följdfrågor 
för snabbt, tillåta tystnad och därmed tid för eftertanke hos de intervjuade. 
Intervjuerna var noga förberedda och ridlärarna var informerade om syftet 
med intervjuerna och studien som helhet. Samtliga intervjuer spelades in på 
ljudband. Som intervjuare och forskare var det viktigt att jag var påläst och 
insatt dels i ämnet och dels i rollen som intervjuare. Den senare uppgiften 
förberedde jag mig främst inför genom att läsa en del litteratur om kvalita-
tiva intervjuer (Kylén, 2004; Kvale, 1996; Svensson & Starrin, 1996) och 
genom den förstudie jag gjort där jag intervjuade fyra ridlärare. 

Noterbart var att ridlärarna gärna förstärkte sina ord med gester och 
kroppsspråk samt att de bad om stöd i olika situationer för att beskriva nå-
got, eller sökte bekräftelse på att de blivit förstådda trots att de inte förklarat 
fullt ut hur de menat. I detta sammanhang var det på ett sätt en fördel att jag 
arbetat som ridlärare då jag kunde förstå vad de menade. Detta underlättade 
för ridlärarna då de hade svårt att hitta ord, de sökte förståelse för att det var 
svårt att sätta ord på saker, men det blev samtidigt viktigt för mig att inte 
anta att jag förstod något de inte sagt. Jag fick bevaka så att ridlärarna verk-
ligen försökte förklara för mig som om jag inte kunde någonting om ridning. 
Nedan följer ett litet exempel på hur det kunde låta under intervjuerna. F = 
min fråga, S = ridlärarens svar. 
 
F: - Vad är känsla för dig?  
S: - När det bara flyter liksom, du vet vad jag menar… 
F: - Mmm, kan du försöka förklara mer?  
S: - Åhh... det är när man liksom blir ett med hästen och inte behöver göra 

så mycket för att den ska fatta vad man vill... (Ur intervju med Cissi) 
 
I samband med intervjuerna togs hänsyn till att ridlärarna kunde ha svårt att 
sätta ord på sin kunskap samt att de kunde ha lätt för att fastna i tek-
niska/praktiska detaljer. Det viktiga blev då att försöka fånga det pedago-
giska språkbruket (t.ex. hur ridlärarna talade om att förmedla sitt kunnande 
till eleverna) för att därigenom studera den pedagogiska praktiken (d.v.s. 
ridundervisningen). Tankar om ridundervisning och pedagogik upptar en 
mycket liten del av ridlärares vardag. Det är den praktiska hanteringen av 
hästarna som står i fokus. Därför är det i denna studie viktigt att ta fasta på 
när ridlärarna nämner detaljer som berör dessa pedagogiska moment och 
försöka få ridlärarna att utveckla sina tankar om just dessa.  

Vid alla intervjuer uppfattade jag ridlärarna som öppna och villiga att 
verkligen försöka förklara hur de uppfattar sina förutsättningar för ridunder-
visning. De beskriver också sina intentioner efter bästa förmåga. Alla fick 
också frågan om ifall de tyckte att de ändrat sitt sätt att undervisa under de 
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observerade lektionerna. Endast en ridlärare menade att hon kanske blivit 
lite mer stel och inte använt så mycket kroppsspråk som hon brukade. Men 
de andra menade att de var så vana vid folk på läktaren som tittade att de 
snabbt kopplade bort medvetenheten om ytterligare en åskådare. 

4.2.3. Observationer 
Inför observationerna gjordes enkla sammanfattningar av intervjuerna som 
underlag, uppbyggda efter de frågeområden som använts. Där noterades 
sådant som var extra viktigt att följa upp under observationerna. Vid obser-
vationerna studerades dels hela situationen under ridlektionerna utifrån en 
mall (se bilaga 2) och dels de specifika moment jag ville följa upp från in-
tervjuerna. Anteckningar fördes hela tiden under observationerna. Utöver 
dessa fördes också mer allmänna fältanteckningar där t.ex. ridskolan i sin 
helhet beskrevs och andra förhållanden runtomkring undervisningssituation-
en noterades. Fältanteckningarna gjordes för att ge en kompletterande bild 
till den mer strikta observationssituationen, där jag styrdes mer av de i för-
väg valda områdena att observera. 

4.2.4. Transkribering 
Samtliga intervjuer har transkriberats och alla observationsanteckningar och 
fältanteckningar har renskrivits. Linell (1994) talar om tre olika nivåer av 
transkription. Den första nivån innebär att man skriver ner allt som sägs 
exakt som det sägs och med markering av betoningar, pauser m.m. I den 
andra nivån har man fortfarande med allt som sägs men inte med betoningar 
och pauser. På den tredje nivån har man tagit bort upprepningar också och 
skriver egentligen bara ut det huvudsakliga innehållet. Den andra nivån kan 
man kalla för bastranskription och Linell rekommenderar att man börjar där 
för att sedan om behov finns gå vidare och förfina transkriptionen efterhand. 
Jag har valt att stanna vid den tredje nivån då mitt syfte inte har varit att 
analysera samtalet som sådant utan mitt intresse har gällt innehållet. 

4.2.5. Reflektion datainsamling 
Resultaten bygger till stor del på vad ridlärarna säger och här blir det viktigt 
att skilja mellan deras praktiskt tekniska yrkesspråk och deras teoretiskt 
pedagogiska yrkesspråk. Till exempel ville ridlärarna gärna börja beskriva 
vilka hjälper2 eleverna skulle ge till hästarna istället för att beskriva hur de 
ville lära eleverna att ge hästarna rätt hjälper. Här är det också viktigt att 

                                                
2 ”Hjälper” kallas de signaler ryttaren använder sig av för att få hästen att göra som hon/han 
vill. Det kan till exempel vara tryck med benen (skänklarna) mot hästens sidor eller att strama 
åt tyglarna. 
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komma ihåg att ridlärarna är bärare av en kultur och att datainsamlingen är 
uppbyggd på detta sätt för att underlätta synliggörandet av deras kultur och 
traditioner. 

När jag började analysera materialet fann jag att ridlärarna hade svårt att 
reflektera över sin pedagogiska praktik i ord, de övergick ofta till att visa 
med kroppsspråk eller så avslutade de mitt i meningen och sökte min förstå-
else för vad de menat ändå. En del andra aspekter som till exempel hur ridlä-
rarna beskrev att de ville kommunicera med eleverna och hur ridlärarna be-
skrev hästarnas och övningarnas betydelse för ridundervisningen blev också 
synliga. 

Det har gått en tid emellan datainsamling, som genomfördes 2007/2008, 
och analys men min bedömning är att det inte har genomförts några stora 
förändringar inom ridundervisningen på denna tid. Branschen har starka 
historiska och kulturella traditioner och därför utvecklas den relativt lång-
samt. 

4.3. Tillämpning av analysmodellen 
När alla intervjuer hade transkriberats och observationer samt fältanteck-
ningar renskrivits inleddes arbetet med att analysera materialet.  En genom-
gång av alla resultat gjordes där alla olika uttalanden och observationer samt 
fältanteckningar i det transkriberade materialet först kategoriserades med 
hjälp av Engeströms analysmodell och de sex där förekommande knutarna; 
subjekt, objekt, verktyg, förhållanden, gemenskap och arbetsdelning.  

Detta resulterade i beskrivningar av ridlektionerna och ridundervisning 
främst så som de berättats av ridlärarna, även om en del noteringar från ob-
servationer och fältanteckningar också finns med. Dessa beskrivningar åter-
finns i det första resultatkapitlet, kapitel 5. Allt eftersom analysarbetet fort-
skridit har några olika verksamhetssystem utkristalliserat sig. Det var inget 
som var självklart från början utan har vuxit fram efterhand. I detta sam-
manhang har det varit värdefullt att diskutera tolkningar och textpartier med 
personer lite utanför det direkta analysarbetet för att få perspektiv på empi-
rin.  

Enligt Leontiev (1978) sker ingen aktivitet utan objekt och dess mål. Ob-
jektet skapar meningen med hela verksamhetssystemet. Då tre olika typer av 
objekt - mål efterhand tydliggjordes har tre verksamhetssystem kunnat iden-
tifieras. Dessa beskrivs i det andra resultatkapitlet, kapitel 6. 

Därefter identifierades, med hjälp av analysmodellen, motsättningar på de 
fyra olika nivåerna, det så kallade knutarbetet. Även här gicks allt material 
systematiskt igenom i sökandet efter de olika formerna av motsättningar som 
förekommer enligt analysmodellen. Detta sökande pågick förutsättningslöst, 
jag läste igenom allt material grundligt och när jag fann ett stycke som 
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kunde kopplas till någon av de olika nivåernas motsättningar i analysmo-
dellen noterades det.  

Efterhand byggdes så det andra resultatkapitlet (kapitel 6) upp. Det är i 
första hand indelat utifrån de tre verksamhetssystemen. I andra hand redovi-
sas det knutarbete som kunnat spåras inom respektive verksamhetssystem. 
Knutarbete på alla nivåer och inom eller mellan alla knutar kunde inte påvi-
sas i detta material, jag återkommer till det i resultatkapitlet. Genom hela 
analysarbetet har tolkningar och kategoriseringar kontinuerligt diskuterats 
tillsammans med mina handledare som bidragit med erfarenheter och kun-
skaper från andra områden och på det viset har alternativa förklaringar kun-
nat dryftas innan konsensus uppnåtts.  

4.3.1. Reflektion analys 
I efterhand kan jag se att min förståelse för analysmodellen har utvecklats 
allteftersom jag har använt den. På samma sätt har mitt sätt att se på min 
empiri utvecklats över tiden. Teori och verklighet har vuxit in i varandra och 
tydliggjort för mig hur de hänger ihop.  

I analysarbetet har fokus legat på intervjuerna och ridlärarnas åsikter. No-
teras kan att citat från de olika ridlärarna förekommer i olika omfattning i de 
två resultatkapitlen. Några ridlärare är mindre representerade än övriga och 
detta beror framför allt på att de hade olika lätt att formulera sig. En översikt 
presenteras i tabell 3. 
 
Tabell 3. Översikt citatfördelning mellan ridlärarna. 
Antal citat i resultatkapitlen 
Anna 20 Fanny 11 
Birgitta 15  Gunnel 14 
Cissi 9 Hanna 19 
Diana 13 Inger 27 
Ellen 15  Jenny 10 

 
Observationerna har mer fungerat förklarande och gett mig insyn i ridlärar-
nas aktiviteter. I några fall har observationerna hjälpt till att tydliggöra situ-
ationer, speciellt när ridläraren efter en ridlektion, i den uppföljande inter-
vjun, kunnat förklara situationer som uppstått under lektionerna. Detta har 
då gett mig ytterligare förståelse för ridläraren och vad denne menat i olika 
sammanhang. Observationerna har också hjälpt till att synliggöra fall när 
ridläraren inte gör som hon sagt att hon avsett göra eller så som man ”nor-
malt” gör vid ridlektioner. 
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4.4. Trovärdighet och tillförlitlighet 
Det finns flera sätt att öka trovärdigheten i en studie av detta slag.  Till ex-
empel har jag genom hela arbetet strävat efter att vara tydlig och beskriva 
arbetet just så som det gått till för att ge läsaren en klar bild av hela proces-
sen. Larsson (1994) talar om ”intern logik” och menar att det i en studie ska 
finnas en struktur genom arbetet och harmoni mellan forskningsfrågor, data-
insamling och analysteknik. Detta är något som eftersträvats genom hela 
denna studie och som beskrivits ovan. 

Inom kvantitativ forskning använder man begreppen validitet och reliabi-
litet när man talar om en studies kvaliteter. Validiteten, eller trovärdigheten, 
anger relevansen hos det man studerat i relation till syftet. Har man lyckats 
studera det man vill studera (Kylén, 2004; Repstad, 2007). Ett problem med 
koppling till detta var att ridlärarna hellre ville tala om ridtekniska aspekter 
än om sina pedagogiska utgångspunkter. Detta gör att jag har en hel del 
material som jag inte kunnat använda i denna studie och jag har fått arbeta 
för att hålla ridlärarna på rätt spår under intervjuerna. Genom att arbeta med 
citat kan jag visa att och hur informanterna talat om det som är av intresse 
för denna studie. 

Svensson och Starrin (1996) för ett resonemang om att man kan öka tro-
värdigheten i en studie genom att på något sätt kommunicera omkring det 
insamlade materialet och analysarbetet. Detta kan göras på olika sätt, t.ex. 
genom triangulering, feedback från informanterna eller genom att experter 
uppnår konsensus. Det man vill åstadkomma är att forskaren i något sam-
manhang kommunicerar om och diskuterar det insamlade materialet och 
analysarbetet. I denna studie har detta skett i form av att flera personer, näm-
ligen mina handledare varit involverade i och följt analysarbetet. Alternativa 
förklaringar och tolkningar har diskuterats innan konsensus uppnåtts.  

Vad gäller reliabiliteten så handlar den om tillförlitligheten. Hur pålitlig 
och precis information man har fått fram och om man gjort analysen utan 
felaktigheter och brister (Kylén, 2004; Repstad, 2007). Det fanns i flera av-
seenden en samstämmighet bland de tio intervjuade och det innebär att sva-
ren troligen till stor del skulle bli desamma även med andra informanter, 
vilket ökar studiens tillförlitlighet.  

4.4.1. Etiska aspekter 
Min bedömning är att mitt ämne inte är särskilt känsligt till sin natur. Det 
finns dessutom många ridlärare i området och därmed behöver inte infor-
manterna riskera att känna sig utpekade eller oroliga för vad deras uttalan-
den kan få för konsekvenser. Jag förklarade, i samband med intervjuerna, för 
ridlärarna att de skulle vara anonyma i den kommande presentationen av 
resultaten och jag har hela tiden strävat efter att hålla det så. Det mest up-
penbara sätt jag valt att skydda mina informanters identitet på är genom att 
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använda fiktiva namn. Jag har också utelämnat ridskolors namn och andra 
egennamn ridlärarna kan ha använt under intervjuerna för att läsaren inte ska 
känna igen deras identitet. Ridlärarna informerades även om att deltagandet 
var frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande när de så önskade. Ing-
en informant valde att avbryta sitt deltagande. 

Inför intervjuerna bad jag också ridlärarna tillfråga en ridgrupp som 
kunde tänka sig att jag satt på läktaren och studerade ridläraren samt under 
ridlektionen förekommande aktiviteter. Detta för att rideleverna skulle vara 
informerade om mitt forskningsprojekt och om att jag som forskare fanns 
med under deras ridlektion. Ingen elev avböjde detta. 

Ryen (2004) skriver att de etiska aspekterna bör finnas med under alla 
stadier av forskningsprocessen och detta har jag haft i bakhuvudet när jag 
analyserat och sammanställt materialet. En aspekt att diskutera här är valet 
av citat där avsikten kan vara att synliggöra någonting speciellt. Det är då 
viktigt att citatet dels speglar en lojalitet mot informanten så att informan-
tens avsikt med uttalandet kommer fram, dels undviker att utlämna infor-
manten på något sätt. Här kan trovärdighet och etiska åtaganden hamna i 
konflikt (Larsson, 1994) men min bedömning är att i denna studie har viktig 
information från informanterna inte behövt tas bort för att skydda dem. 

4.4.2. Forskarens roll och förförståelse 
I en kvalitativ studie som denna är forskarens roll central. I detta fall hade 
jag som forskare/intervjuare en god kunskap inom området ridskoleverk-
samhet och en god förförståelse för ridlärarnas praktik. Jag har främst upp-
levt fördelar med att vara insatt i ridlektionsverksamheten och den världen 
då det hjälpt mig förstå alla begrepp och företeelser. Genom en god förför-
ståelse har jag även kunnat underlätta för ridlärarna. Man måste i samband 
med intervjuerna ta hänsyn till att ridlärarna, liksom många personer i prak-
tikeryrken, kan ha svårt att formulera sina tankar i ord, eftersom de troligen 
inte har reflekterat så mycket omkring hur de kommunicerar med eleverna. 
De känner sig förhoppningsvis mer bekväma med någon som förstår dem 
och detta bör underlätta deras försök att sätta ord på och förklara sin peda-
gogiska praktik.  

Det är dock mycket viktigt att vara observant som forskare i denna situa-
tion då det är lätt att ta saker för givna och anta att man har förstått vad som 
menas (Svensson & Starrin, 1996; Repstad, 2009). Därför ställdes hela tiden 
följdfrågor och ridlärarna uppmanades hela tiden att förklara hur de menade 
och att utveckla sina tankar.  

Denna förförståelse har troligen ändå varit till god nytta för att kunna ta in 
hela situationen runt ridlektionerna och därefter förstå den pedagogiska 
praktiken. I analysskedet har en förförståelse också varit viktig och delvis 
nödvändig för att kunna tolka de knutar och det knutarbete som synliggjorts 
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genom analysen. Till exempel handlar en av knutarna om normer och regler. 
Normer kan vara svåra att upptäcka, de finns sällan nedskrivna utan överförs 
muntligt och följs automatiskt av de insatta. I fältanteckningarna upptäckte 
jag att jag synliggjort normer genom mitt sätt att notera huruvida något var 
avvikande eller genomfördes i mitt tycke på ”fel” sätt. I fältanteckningarna 
skrev jag ner sådant som jag fann värde i att notera förutom det som hörde 
till undervisningssituationen och de frågeområden jag formulerat. När jag 
senare läste dem kunde jag genom dem urskilja en del normer genom mina 
egna reaktioner på händelserna eftersom jag själv är ridlärare och väl känner 
till ridlektionsverksamhet. Här följer ett exempel ur fältanteckningarna. 
”Eleverna hoppar av hästarna i farten och leder dem. Eleverna hoppar av 
på fel sida eftersom de skrittar i höger varv.” (Ur fältanteckning 080209) 
Det normala är att man sitter upp och av hästarna på hästens vänstra sida. I 
detta fall hoppade eleverna av hästen under skritten, bara det var något som 
konstaterades som avvikande. Då hästarna skrittade i höger varv innebar det 
att hästarna hade sin vänstra sida närmast väggen och därför hoppade ele-
verna av in mot mitten av ridhuset, alltså på hästens högra sida. Utan min 
förförståelse hade inte denna avvikelse från normen kunnat upptäckas och 
med andra ord hade inte heller normen identifierats. 

Att upptäcka dessa normer kräver av mig som forskare att jag försöker di-
stansera mig i förhållande till ett för mig känt område. Problemet med detta 
är välkänt och det finns både för och nackdelar med att vara insatt i den 
praktik man vill studera (Burgess, 1990; Repstad, 2009). Ett sätt att göra det 
var för mig att arbeta med resultatet i omgångar och däremellan lägga det åt 
sidan. På det viset kunde jag läsa med nya ögon och upptäcka saker som 
tidigare gått mig förbi. En medvetenhet om farorna med förförståelse samt 
tillgång till kontinuerlig handledning har också hjälpt till att hålla distans till 
empirin. Ett annat sätt att hålla distans till empirin är via teorin, att hela tiden 
relatera till den teoretiska analysmodellen har hjälpt mig.   

4.5. Sammanfattning av metodval och genomförande 
Tio ridlärare har intervjuats och observerats. Först genomfördes en intervju 
där ridläraren fick berätta om sina intentioner bl.a. beträffande kommunikat-
ion med rideleverna. Därefter observerades en av ridlärarens ridlektioner för 
att följa processen/handlingarna och sist genomfördes en uppföljande inter-
vju för att ge ridläraren tillfälle att reflektera. Områden för intervjufrågor 
och underlag för observationer var dels de tre aktörerna; ridlärarna, ridele-
verna och hästarna, dels områdena; kommunikation, känsla samt kommuni-
kation om känsla. 

Det viktiga under intervjuerna var att försöka fånga det pedagogiska 
språkbruket för att därigenom studera ridlärarnas pedagogiska praktik. Un-
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der observationerna fördes hela tiden noteringar, både utifrån den i förväg 
gjorda mallen och i form av fältanteckningar. 

När alla intervjuer hade transkriberats och observationer samt fältanteck-
ningar renskrivits inleddes arbetet med att analysera materialet. Materialet 
kategoriserades först med hjälp av analysmodellen och de sex där förekom-
mande knutarna; subjekt, objekt, verktyg, förhållande, gemenskap och ar-
betsdelning. Det andra resultatkapitlet är sedan uppbyggt efter de tre identi-
fierade verksamhetssystemen och de motsättningar som påträffades inom 
respektive system. 

Trovärdigheten i studien bygger till stor del på den transparens med vil-
ken jag hela tiden försökt beskriva processen och analysarbetet. Den förför-
ståelse jag har av ridlektionsverksamhet har varit till god hjälp vid intervjuer 
och observationer men jag har hela tiden försökt bevaka så att jag inte tagit 
saker för givna utan försökt hålla distans genom att vara medveten om faran 
med förförståelse. 

När nu teori och metodval är klargjorda är det dags att gå vidare till resul-
tatkapitlen. I det första är avsikten att genom att beskriva de olika delar som 
ingår i ridlektionsverksamhet synliggöra ridlärarnas pedagogiska praktik. I 
det andra kommer denna praktik att analyseras med hjälp av analysmo-
dellen. 
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5. Ridlektion som en verksamhet 

I detta resultatkapitel kommer ridlektionsverksamheten att plockas isär och 
vi ska titta på varje del var för sig. Dessa kommer att beskrivas främst uti-
från ridlärarnas utsagor. Observationer och fältanteckningar flikas in ibland 
och det kommer då tydligt att framgå. För att underlätta den kommande läs-
ningen kommer först en kort beskrivning av hur en ”vanlig” ridlektion bru-
kar gå till i avsnitt 5.1. Denna beskrivning är gjord utifrån fältboksanteck-
ningar från de ridlektioner som observerats i den empiriska studien. När 
läsaren fått en bild av hur ridlektioner kan vara organiserade i verksamhets-
system fortsätter resultatredovisningen fr.o.m. avsnitt 5.2. Här vill jag betona 
att det inte är ridskolans verksamhet som studeras utan ridlektionens verk-
samhet vilket alltså resulterar i en bild av ridlektionen som ett verksamhets-
system. I analysen har analysmodellens samtliga sex knutar kunnat identifie-
ras och kapitlet är indelat utifrån dem. De är här presenterade utifrån att 
elever och elevers lärande är verksamhetens objekt respektive mål.  
 

• Ridlärarna och ridlärarrollen (subjekt) 
• Rideleverna (objekt) 
• Hästarna (verktyg) 
• Kommunikation och pedagogiska metoder (verktyg) 
• Föräldrar, säkerhetstänkande, normer och regler, tidsramar samt 

miljö (regler/förhållanden)  
• Ridlärarkollegor, ridlärarkollektivets utbildning och fortbildning 

(gemenskap) 
• Stallvärdinnor och ledare vid ridlektioner samt status och respekt 

(arbetsdelning) 
 
En hel del citat kommer att redovisas i detta kapitel då de ger läsaren en 
levande bild av ridlärarna och den miljö de befinner sig i. Citaten belyser 
ibland en bred uppfattning bland ridlärarna men de kan också finnas med för 
att visa på vilken spridning av olika uppfattningar som finns på vissa områ-
den. I de fall ridläraren gör en paus under intervjun visas det med ... Har en 
del i mitten av ett längre citat klippts bort visas det med /.../.  
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5.1. En ridlektion 
Nio av de tio observerade ridlektionerna genomfördes inomhus i ett ridhus. 
Manegen (ridbanan) är vanligen rektangulär och ca 20 x 40 m men enstaka 
ridhus kan vara upp till 80 m långa. Då kan manegen vara avdelad på mitten 
och två ridlektioner pågå parallellt. Det finns nästan alltid läktare i ridhusen 
och de är oftast placerade på långsidan men de kan också vara placerade på 
kortsidan. Några ridhus inrymmer också kafeteria med möjlighet att följa 
ridlektionerna genom fönster. 

Eleverna var mellan åtta och tolv stycken under de observerade ridlek-
tionerna. På de ridskolor som var med i studien erbjöd man ofta två varianter 
av undervisning. Man kunde få mer intensiva lektioner, dessa kallades 
ibland träningsgrupp eller liknande, där det var fyra till sex elever per lek-
tion. Dessa pass var ibland även längre än de ”vanliga” 45-60 minuterna, de 
kunde vara upp till 90 min. Ofta erbjöds eleverna som deltog i denna under-
visning att tävla med ridskolehästarna. Det vanligaste var dock att det var 
omkring tio elever per lektion, sällan fler än tolv, och att lektionen varade i 
60 minuter inklusive förberedelsetid, d.v.s. att göra iordning hästarna inför 
lektion. 

På läktaren eller i kafeterian sitter nästan alltid, när det ges lektion, några 
föräldrar, syskon eller andra ungdomar som fanns i stallet. Det är sällan helt 
tyst på läktaren. 

Lektionerna inleds ofta vid någon form av kontor i anslutning till stallet. 
Där kontrolleras närvaron och så fördelas hästarna på de närvarande elever-
na. Ibland får eleverna välja bland ett antal hästar, ibland delar ridläraren ut 
hästar till eleverna. Det är oftast ridläraren som gör detta men ibland är det 
ungdomar som tjänstgör som så kallade stallvärdinnor3 som sköter detta.  

När eleverna väl fått en häst tilldelad gör de i ordning hästen för lektion-
en; borstar, sadlar och tränsar. Behöver de hjälp med detta finns oftast ung-
domar på plats i stallet, det kan vara ovan nämnda stallvärdinnor eller andra 
som är så kallade hästskötare4. Ibland hjälper också ridläraren till med detta. 

Det händer att hästarna går flera lektioner i rad och då får eleverna möta 
upp sin tilldelade häst i ridhuset istället och bara ta över den där. De hästar 
som gjorts i ordning i stallet leds ut av eleverna i samlad grupp till ridhuset. 
Väl inne i ridhuset ställer man upp hästarna bredvid varandra i mitten av 
ridhuset på en lång rad. 

Oerfarna ryttare ska vänta med att göra i ordning hästarna för uppsittning 
och får sitta upp först när ridläraren ger order om det. När ridläraren så säger 
till påbörjar eleverna uppsittningen, ibland med hjälp av ridläraren, förälder 
                                                
3  Stallvärdinnor får ofta ersättning i form av ridning/ridlektioner för detta arbete. De brukar 
också hjälpa till med teori-lektioner ibland. 
4 Hästskötarna har till uppgift att borsta och att sköta om en häst några dagar i veckan, som 
ersättning för detta brukar de få rida vid några tillfällen, hästskötare brukar också hjälpa till 
att leda hästarna i samband med nybörjarlektioner. 
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eller annan medhjälpare. Elever som ridit ett tag brukar börja uppsittningen 
allteftersom de blir klara för det. Oftast står alla sedan stilla med hästarna 
tills ridläraren ger order om att man får börja skritta. Men ibland kan elever-
na skritta runt lite när de är klara för det, oberoende av om ridläraren kom-
mit in i ridhuset eller inte. 

Det vanliga upplägget på ridlektioner är sedan att eleverna skrittar runt 
fyrkantsspåret5 till att börja med. Man kan följa fyrkantspåret i båda varven 
och oftast brukar ridläraren bestämma åt vilket håll alla ska gå. Under tiden 
de gör detta brukar det förekomma lite småprat mellan ridlärare och elever, 
ibland passar också ridläraren på att berätta om vad som ska hända under 
ridlektionen eller ge någon annan typ av information/teoretisk genomgång. 
Det händer också att ridläraren blir fördröjd till lektionen och då börjar ele-
verna ibland skritta innan ridläraren kommer. 

När eleverna skrittat runt ett tag är det vanliga att de på ridlärarens upp-
maning börjar trava för att värma upp hästarna. Ibland sker detta genom så 
kallad fri ridning då eleverna självständigt får styra runt, göra avsaktningar 
och svänga lite som de vill (bara de håller sig i samma varv, d.v.s. rider åt 
samma håll, hela tiden). Men oftast är uppvärmningen styrd såtillvida att 
ridläraren talar om vad eleverna skulle göra för form av övningar med häs-
tarna. Ofta använder man sig av de olika ”ridvägarna” i samband med upp-
värmningen. Det finns ett antal ridvägar man kan använda på ridbanan. De 
är allmängiltiga på Sveriges alla ridskolor. Det innebär att man styr runt 
hästarna i olika bestämda mönster/former. Man byter varv (ändrar riktning) 
på speciella sätt o.s.v. Se exempel i figur 3. 
 

 
Figur 3. Olika ridvägar på ridbanan. 

Efter en kort skrittpaus går ridläraren sedan över till dagens övning, den 
övning som är huvudmålet för den aktuella ridlektionen. Dessa övningar 
byggs ofta upp i olika steg där eleverna styrs genom övningen av ridläraren. 

                                                
5 D.v.s., de går ca en meter innanför väggarna runt, runt längs med hela ridhuset.  
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Dessa övningar ser av naturliga skäl mycket olika ut beroende på syftet med 
den aktuella övningen. Det som är gemensamt är att ridlärarna först beskri-
ver vad man ska göra, mer eller mindre ingående. Sedan får eleverna påbörja 
övningen och därefter kommer ridlärarna oftast med kommentarer till de 
enskilda eleverna.  

Hur och i vilken omfattning ridlärarna kommenterar elevernas ridning 
kan skilja sig åt en hel del. Det kan vara alltifrån ganska glest förekom-
mande kommandon enbart riktade till alla elever samtidigt, till intensivt 
förekommande instruktioner till eleverna en och en med tips och råd på hur 
hon eller han ska förbättra sin ridning, detta då varvat med allmänt riktade 
kommandon till hela gruppen. Vissa ridlärare är lågmälda och småpratar 
mest med eleverna (även om eleverna sällan svarar) medan andra ridlärare är 
kortfattade, högröstade och mest uttrycker sig i form av ordergivning. De 
flesta ridlärare blandar dock korta kommandon med mer utförliga förkla-
ringar och instruktioner, både till hela gruppen och till enskilda individer. 
Det är sällan eleverna svarar eller säger någonting till ridlärarna men ibland 
förekommer kortare dialoger mellan elev och ridlärare. Det händer också att 
eleverna talar med sin häst eller med varandra. 

Under övningarna läggs det ibland in skrittpass för vila och man byter 
även varv ibland. När lektionerna närmar sig slutet avslutar man oftast med 
att trava runt på fyrkantspåret igen en stund innan man till sist skrittar runt 
på fyrkantsspåret så hästarna får pusta ut lite. 

Till slut ställer eleverna upp hästarna bredvid varandra igen på en rad i 
mitten av ridhuset och på ridlärarens order sitter man av och tar gemensamt 
in alla hästar i stallet.  

5.1.1. Sammanfattande ord om en ridlektion 
Nästan alla ridlektionerna genomfördes i ridhus. Det var mellan åtta och tolv 
elever vid varje lektion. Det vanligaste är att de rider i 45 minuter. Innan 
ridning gör eleverna iordning hästarna i stallet. Ett vanligt lektionsupplägg 
är att man först skrittar och sedan värmer upp hästarna i trav, sedan följer en 
eller ett par övningar och så avslutas lektionen med ett skrittpass igen.  

5.2. Ridlärarna och ridlärarrollen  
Ungefär hälften av de intervjuade ridlärarna har relativt lätt för att tala om 
hur de undervisar. De kan också beskriva hur de vill lära ut ridning även om 
det ibland var svårt för dem att sätta ord på vad känsla är och hur man för-
medlar den. De ridlärarna använder ett pedagogiskt språkbruk. Den andra 
hälften har svårare att beskriva i ord hur de undervisar. De har svårt att sätta 
ord på hur de vill lära ut ridning och kommunicera med eleverna om känsla. 
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En menar att det faktiskt inte är så mycket att tala om, varken med eleverna 
eller i samband med intervjuerna, utan att det som krävs är arbete, d.v.s. 
timmar i sadeln, för eleverna. Detta ger uttryck för att de ridlärarna inte har 
utvecklat samma pedagogiska språkbruk för sin undervisning som de andra. 

Några ridlärare har ett starkt fokus på hästen. Det är hästarna som gjort att 
de valt denna karriär. Det framkommer att hästarna är deras första prioritet. 
Sedan finns det några ridlärare som istället betonar att de tycker om att få 
förmedla sin kunskap till ridskolans elever. De har t.ex. stort fokus på hur 
det ska kännas för eleverna när de rider. En ser t.ex. som sin uppgift att 
hjälpa unga flickor att våga mer. De talar mer om att ha distans till hästen 
som ett djur och ”arbetsredskap”. Det finns också några som framhåller både 
hästar och elever som viktiga i deras arbete. 

De ridlärare som oftast har hästen i fokus är också de som talar mest om 
vikten av egen färdighetsträning och fördelarna med att åka på träning med 
egen häst för att utvecklas som ryttare. Ett par ridlärare betonar att de inte är 
några skickliga ryttare själva men inte ser det som något hinder för att un-
dervisa. Dessa ridlärare återfinns bland dem som främst fokuserar på elever-
na. 

Ridlärarnas genomförande av lektioner skiljer sig åt en hel del så som det 
framgår av fältanteckningarna. Allt ifrån de som genomför lektionen mycket 
tydligt och korrekt, enligt de centrala föreskrifter som finns för ridlektioner, 
till en ridlärare som tycker att det inte är speciellt viktigt att lektionerna hålls 
enligt de regler och normer som man får lära sig på ridlärarutbildningarna. 
Hon kan hålla en hel lektion i skritt och ”bara” låta eleverna få sitta och 
känna efter hur olika rörelser känns i sadeln. Även ridlärarnas framtoning 
skiljer sig åt enligt fältanteckningarna, några har ett mjukt och lugnt sätt och 
ger kommentarer och instruktioner medan andra är hårdare till sitt sätt och 
använder mer ordergivning och ibland skarpare tillsägelser. 

Ridlärarnas varierande syn på sig egen roll som ridlärare framgår av de 
tre följande citaten. En av ridlärarna är väldigt aktiv och ambitiös i sin 
undervisning och hon är rädd att eleverna ska sluta lära sig rida om hon inte 
är aktiv under lektionerna. ”Jag pratar ju väldigt mycket med eleverna och 
peppar dem väldigt mycket. Jag vill ju att eleverna ska vilja utvecklas själv 
också. Om man slutar prata som ridlärare, det är då det inte är bra, jag 
måste ju hela tiden stötta eleverna så de vill lära sig för man är ju aldrig 
fullärd. Det finns ju alltid saker man kan jobba på och slutar man hjälpa är 
det klart de slutar leta efter det. Blir man inte påmind om vad som ska bli 
bättre så slutar man försöka bli bättre. Man vill ju så himla mycket för ele-
verna”. (Ellen) 

En annan ridlärare har en lite annorlunda inställning även om den också 
speglar att hon lägger stort ansvar för elevernas lärande på sig själv. ”Själv-
klart kan ju inte jag lära eleverna om de inte vill men jag är ju där för att 
lära dem. Sen har ju alla olika mål med sin ridning och man märker ju vilka 
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som vill lära och vilka som inte alls är med på samma sätt och då är det väl 
så att man kanske engagerar sig lite mer i dem som man märker är väldigt 
intresserade”. (Gunnel) 

Ytterligare en inställning till sin egen roll speglar en av ridlärarna när hon 
säger att hon tycker att det inte är upp till henne att eleverna lär sig utan hon 
menar att eleverna själva måste ta ansvar för sitt lärande. ”Jag tycker stort 
ansvar ligger på eleverna själva att de lär sig och att de blir bättre. Ibland 
kan de till exempel hitta ett sätt att om de håller hårt i yttre tygeln kan de få 
hästarna att böja på nacken och då kan jag känna att om de då känner sig 
trygga i det sättet så är det väl okej ett tag men sen måste de komma vidare 
och då tycker jag det är upp till dem att våga pröva på andra sätt. Jag kan 
ju stå där och tjata hur mycket som helst men vill de inte så händer ju 
inget”. (Inger) 

5.2.1. Sammanfattande ord om ridlärarna och ridlärarrollen 
Bland de tio ridlärarna finns en stor variation av inställningar till elever och 
lärande. Vissa har tydligt fokus på hästen, det är hästens välmående som är 
viktigast medan andra betonar elevernas lärande som det centrala för ridlära-
ren. Någon ser sin roll som ridlärare som ytterst viktig för elevernas lärande 
medan motpolen menar att ansvaret ligger på eleverna själva.  

5.3. Rideleverna och verksamhetens mål 
Rideleverna är de som ska utvecklas mot ett resultat/mål. Ridlärarna säger 
att man kan dela in eleverna i två grupper utifrån deras mål med sin ridning. 
Det är de som rider för att det är mysigt, för motion, avkoppling och socialt 
utbyte. Den andra gruppen av elever är de som vill utvecklas, tävla och 
kanske så småningom köpa egen häst. Här menar ridlärarna att de måste 
möta bägge grupperna och ge dem det de vill ha. ”Vissa är hungriga att lära 
sig mer men för andra är det här bara en avkoppling och det måste jag 
kunna läsa av. De som vill lära mer snappar upp och frågar, är mer aktiva. 
Vissa säger att det är mysigare att rida ut och det får man acceptera. Vid 
vanlig lektionsridning gör de ändå inte så mycket på egna initiativ”. (Bir-
gitta) Ridlärarna summerar ofta med att de flesta elever är mycket ambitiösa 
utifrån sina förutsättningar och i relation till sina mål. 

Ridlärarnas elever varierar mycket i både ålder och riderfarenhet. Det är 
allt från nybörjargrupper med barn (sju till tolv år) via tonårsgrupper som 
har tävlingsambitioner till vuxna som ridit länge enbart för nöje och avkopp-
ling. De flesta ridlärare har flera olika typer av elevgrupper. Under observa-
tionstillfällena märks det tydligt på de olika elevgrupperna under ridlektion-
erna hur ridläraren brukar lägga upp sin undervisning. I vissa grupper råder 
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ordning och disciplin från början till slut, andra grupper är lite mer ostruktu-
rerade men arbetar ändå med koncentration medan slutligen en del elev-
grupper har både dålig ordning och visar liten respekt för ridläraren.  

Några av ridlärarnas elevgrupper är frimodigare än andra och ställer 
många frågor samt tar egna initiativ i sin ridning. De flesta är dock ganska 
tysta under ridlektionen, som en av ridlärarna uttryckte det, ”De flesta tän-
ker inte så mycket utan bara rider.” (Cissi) Elevernas aktivitet och engage-
mang syns t.ex. i hur snabbt de agerar efter tillsägelse/korrigering från ridlä-
raren eller hur pass ofta de upprepar den övning de är instruerade att utföra. 
Någon av ridlärarna beskriver sina elever som vetgiriga men att de ändå inte 
frågar särskilt mycket.  Ridlärarna påtalar också skillnaden mellan att under-
visa barn och vuxna, där de vuxna eleverna har lättare att ställa frågor under 
lektion och också har lättare att förstå instruktioner.  

Innan jag går vidare till beskrivningen av de olika verktyg ridlärarna har 
till sitt förfogande för att hjälpa eleverna mot målet kommer här en redogö-
relse för de olika mål med ridlektionsverksamheten som ridlärarna själva 
beskriver. De flesta ridskolor har, enligt ridlärarna, tagit fram formella mål 
för verksamheten och då handlar det ofta om att förmedla en bra grundut-
bildning i ridning för alla. Men några ridlärare säger att ridskolan inte har 
några tydliga mål med sin verksamhet. Om man sedan går in på ridlärarnas 
egna mål med ridlektionerna kan det vara att de vill utveckla gott självför-
troende hos ungdomar, förmedla glädje och en meningsfull fritidssysselsätt-
ning. En ridlärare har elevernas kroppskännedom och sits till häst i centrum 
för sina ridlektioner. Några lägger stor vikt vid att förmedla en bra inställ-
ning till hästen som djur och de är också måna om att ta god hand om häs-
tarna, bevaka att de är välmående. En del ridlärare nämner också säkerhets-
frågor som centrala när man talar om mål med verksamheten, d.v.s. man vill 
sprida kunskap om säkerhetstänkande vid hästhantering. 

5.3.1. Sammanfattande ord om rideleverna och verksamhetens 
mål 
I stort finns det, enligt ridlärarna, två typer av elever, de som rider för nöje 
och avkoppling samt de som vill utvecklas snabbt och har ambitioner om att 
t.ex. tävla. Men det är också stor skillnad på barn och vuxna, nybörjare och 
avancerade etc. Det är med andra ord stor spridning mellan och inom de 
elevgrupper som ridlärarna möter. Målen för ridskolorna är ofta att bedriva 
god grundutbildning i ridning. När ridlärarna bryter ner dessa mål till sina 
egna ridlektioner kan man se två linjer, det finns de som sätter elevernas 
utveckling i centrum och det finns de som sätter hästens välmående i cent-
rum. Slutligen finns det ett par ridlärare som är otydliga gällande sina mål.  



 55 

5.4. Hästarna  
Hästarna är det främsta av de verktyg ridlärarna har till förfogande för att 
hjälpa eleverna nå sina mål. De möjliga verktyg som finns för att nå verk-
samhetens mål är en central fråga i verksamhetsteorin, därför kommer rela-
tivt stor del av detta kapitel att ägnas åt de olika verktygen.  

Ridlärarna har olika syn på hästarna, flera ser dem som sina arbetskamra-
ter och hjälplärare medan andra ser dem mer som just verktyg. Det nästan 
alla ridlärare har gemensamt är att hästarna och deras välmående är mycket 
viktigt. Ofta är fokus på att eleverna verkligen måste lära sig ta hand om 
hästarna på rätt sätt. ”Det man kan tänka lite grann är hur man använder 
hästarna. Hästarna kommer ju in i olika faser under året och det berättar 
man för eleverna också. I början på terminen är hästarna ofta jättekänsliga 
och lyhörda men sen ju längre terminen går ju mer avtrubbade blir de ju. 
Hästarna påverkas av årstiden och ibland är de motvilliga och ibland inte. 
Man måste ha förståelse för det och det försöker vi förmedla för många vill 
ju ha egen häst så småningom och då måste man ju ha förståelse för hästen 
som individ.” (Hanna) 

Den övervägande delen av ridlärarna är mycket nöjda med hästarna, de 
tycker de har mycket snälla och bussiga hästar. Ridlärarna beskriver gene-
rellt att de har hästar med olika mycket utbildning och olika känslighet vilket 
de också ser som en fördel då de kan dela ut olika hästar till olika elever 
beroende på de senares behov. Någon ridlärare önskade att ridskolans hästar 
överlag vore bättre utbildade, då hon menade att det skulle göra det lättare 
för eleverna att lära sig rida då. Ett par andra ridlärare var å sin sida mycket 
nöjda med hästarnas utbildning och menade att de till och med kunde låta 
elever åka ut på små klubbtävlingar med ridskolehästarna.  

Ridlärarna poängterade också ofta att hästarna praktiskt taget aldrig 
slänger av sina ryttare, att de gör sitt jobb efter bästa förmåga. ”Vi har snälla 
hästar och det händer sällan att hästarna stökar till någon lektion. Det som 
är, är att hästarna inte riktigt förstår vad de ska göra för eleverna är för 
svaga och otydliga i sin hjälper, men hästarna gör så gott de kan!” (Jenny) 

De ridlärare som framhöll att hästarna var som arbetskamrater lyfte bland 
annat fram att hästarna verkligen försökte hjälpa sina ryttare, d.v.s. eleverna. 
”Det är klart hästarna hjälper till. Man ser ju att när eleverna ska börja 
galoppera så galopperar de bara så många steg att de känner att eleverna 
hänger med, så fort de börjar tappa balansen så minskar de försiktigt, man 
kan bli lite rörd av det... Så visst har vi mycket hjälp av dem, jag tror de 
förstår mycket mer än vad vi tror. Kommandona kan de ju förstås, de är 
jätteduktiga på att stanna om man säger ”Gör halt”, till exempel. Även i 
mina grupper med duktigare elever tycker jag de gör ett bra jobb. Jag tror 
att om vi har ett bra samarbete så ställer de upp för en”. (Inger) Just detta 
att hästarna gör sitt bästa, ställer upp för eleverna och verkligen försöker 
hjälpa sin ryttare och ”göra sitt jobb” är något som nästan alla ridlärare be-
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rör. ”Vissa hästar är för stunden ganska trötta nu och det syns, men jag 
tyckte ändå de gjorde sitt jobb.” (Ellen)  

5.4.1. Sammanfattande ord om hästarna 
Ridlärarna är överlag nöjda med hästarna, deras främsta verktyg, de menar 
att hästarna är snälla och de flesta tycker de är bra utbildade. Ridlärarna är 
mycket måna om hästarnas välbefinnande. Några ser hästarna som arbets-
kamrater och menar att hästarna har en aktiv roll som hjälplärare under rid-
lektionen medan andra ser dem mer som verktyg, om man gör rätt så gör 
hästen rätt, det viktiga är istället att ridläraren delar ut rätt häst till rätt elev.  

5.5. Kommunikation 
Ett annat verktyg till hjälp för ridlärarna är kommunikation. När det gäller 
kommunikation generellt framkommer att det finns två inställningar bland 
ridlärarna, vissa menar att man inte ska tala för mycket utan vara relativt 
kortfattad, använda mycket kommandon. Andra ridlärare säger att de talar 
nästan hela tiden. 

5.5.1. Kommunikation generellt 
De ridlärare som inte talar så mycket undviker det ibland av den anledning 
att de känner att de inte hinner tala lika mycket med alla och då tycker de att 
det känns bättre att ge instruktioner till hela gruppen mera i form av kom-
mandon. Det finns inte tid till att tala och göra några längre analyser med 
varje elev. En ridlärare säger att hon under sin utbildning fått lära sig att man 
inte ska tala för mycket under ridlektionerna. ”Jag fick lära mig när jag gick 
på kursen att man inte ska prata ihjäl de stackars barnen… hon menade att 
vi inte fick prata sönder barnen. /.../ Jag har tagit till mig det här att man 
inte ska prata för mycket. Första gången de ska göra något får man ju själv-
klart förklara vad de ska göra. Men sen säger jag bara -Förbered för trav 
och så får de själva komma ihåg vad de ska göra.” (Jenny) 

Det är också flera av ridlärarna som menar att man helt enkelt inte kan 
förklara ridning utan att eleverna måste rida själva och leta efter hur de ska 
göra och hur det ska kännas. ”Med den här aktuella gruppen, de har ridit ett 
par år och skulle jag då jobba med galoppfattning med dem så skulle jag 
kanske göra fattning från skritt så att det inte blir så mycket med fart, att 
man kan inte prata för mycket utan det är mer att göra, att känna på det. Det 
är fortfarande hyfsat enkla, de har inte blivit tonårskrångliga utan då får 
man träna och de får pröva på att rida olika hästar. För olika hästar har ju 
också olika lätt och om man får en häst som inte alls vill fatta galopp är det 
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ju mycket svårare att få en bra känsla än om man har en häst som är känslig 
och lydig för små fina hjälper. Så på så sätt genom att göra väldigt mycket 
försöka hitta känslan. Istället för att prata om den...” (Anna) 

När det gäller genomgångar och instruktioner inför en övning är det också 
lite olika hur ridlärarna gör, vissa känner att de skulle kunna tala hur länge 
som helst och måste verkligen begränsa sig medan andra bara kort talar om 
vad de ska göra och sedan sätter igång med övningen. Det senare gäller ofta 
med barn och ungdomar, där ridlärarna ofta helt enkelt hoppar över t.ex. 
syfte med övning och olika alternativa sätt att agera på. Med vuxna kan det 
bli lite längre och utförligare genomgångar. 

Gunnel är ambitiös och försöker ofta förklara utförligt som i exemplet 
här: ”Sen försöker jag också förklara så gott jag kan hur hästen rör sig i de 
olika gångarterna och rörelserna och om de gör på ett sätt, så varför gör 
hästen så, och gör du så ja då kommer det här och det här att hända och så 
försöker jag få den dialogen och så att jag ser på dem om de förstår. Men 
just det att de förstår vad som händer om man gör på ett sätt och vad som 
händer om man gör på ett annat sätt kanske kan vara en hjälp till varför en 
känsla infinner sig ibland och ibland inte. Pratar ibland om detta under 
lektion och då oftast vid avslutningen när jag går igenom med dem.” (Gun-
nel) 

När eleverna sedan är igång och rider en övning är det några ridlärare 
som mest ger kommandon till hela gruppen, medan några växlar mellan 
kommandon till hela gruppen och individuella instruktioner när eleverna 
rider förbi nära ridläraren. Till sist finns det ridlärare som nästan inte använ-
der kommandon alls utan mest talar med eleverna dels som hel grupp och 
dels individuellt, både när eleven rider förbi och när eleven stannar för att gå 
igenom något. Ridläraren Hanna t.ex., talar mycket med sina elever istället 
för att ge kommandon. Istället för ”– Ta tyglarna!” så säger hon: ”– och så 
kan ni börja korta åt er tyglarna och styra hästarna litegrann runt hindren i 
skritten. Tänk på balansen och att sitta mitt över hästarna…” Ridläraren 
säger vidare: ”- Så, nu kan ni börja trava och rida olika vägar för att mjuka 
upp hästarna.” (Istället för – Kom fram i arbetstrav, lättridning!) Hon an-
vänder också en ganska lågmäld röst. 

Fanny beskriver svårigheterna med att instruera eleverna samtidigt som 
de rider. ”När jag har teori under skrittpass får de ofta göra halt, om det är 
en kort genomgång. Annars är det under skrittpass man lägger in lite mer 
teori. Under trav och galopp är det elev för elev man påkallar uppmärksam-
het hos. Bäst är då att säga elevens namn och sedan det man vill rätta. Fast 
ibland blir det ju tvärtom, först säger man det man vill rätta och sedan nam-
nen. Det här fungerar ju på dem som kommit så långt att de klarar av rätt-
ning. De som har fullt upp med att följa hästen är det ingen idé att prata 
med under ridning. För då får man bryta av och sedan instruera.” (Fanny) 
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En annan ridlärare försöker aktivt få med sig eleverna genom att börja 
ridlektionerna med att tala om annat än ridningen. ”Man vill ju helst ha re-
spons från eleverna, även om man kanske bara pratar om väder och skola. 
Man försöker få igång dem, till exempel: – Är det inte skönt med höstlov, 
tjejer, vad gör ni för någonting? Så kan de börja prata och så får man 
spinna vidare om de väl öppnar munnen…” (Diana) Detta nämns också som 
den enda formen av kommunikation under ridlektion, av en annan ridlärare. 
Hon menar att lite allmänt småprat i början för att få en bra stämning är vad 
som behövs, sedan ska man inte tala för mycket utan låta eleverna rida ifred. 

Avslutningsvis använder många ridlärare kroppen för att kommunicera 
med sina elever. ”Jag använder kroppen mycket och går ofta fram och tar i 
eleverna. Vid genomgångar händer det att jag sitter upp och visar så man 
får med så många sinnen som möjligt men det är inte så att jag plockar av 
eleverna och visar hur de ska göra. Men jag försöker verkligen använda så 
många sinnen som möjligt, själv ”hör” jag inget utan måste ”se”. Sen visar 
jag ju med kroppen också väldigt mycket hur det ser ut jämfört med eller 
drar paralleller med andra övningar. Jag visar hur det ser ut när man 
springer in i galoppfattningen jämfört med en bra fattning. Drar många 
liknelser. Kan härma hur man själv går och så med min egen kropp, det är 
min förhoppning att det då ska ge eleverna en känsla för vad jag vill.” 
(Anna)  

Efter att nu varit inne på verktyget kommunikation i generella termer går 
jag vidare till hur ridlärarna beskriver kommunikation just om känslan vid 
ridning. 

5.5.2. Kommunikation om känsla 
När ridlärarna ska beskriva hur de vill kommunicera med sina elever om 
känslan vid ridning, t.ex. hur olika moment under ridningen ska kännas, är 
det flera som börjar med att betona vikten av att lära eleverna känslan för 
djuret, hästen. ”Det viktigaste när man kommer till eleverna är att lära dem 
vara ödmjuk mot hästen. Det är det viktigaste, det är vad jag har lärt mig. 
Man måste ha ödmjukheten mot hästen, annars får man inget tillbaka. Få 
eleverna att lära sig förstå hästens signaler”. (Birgitta) Ridlärarna poängte-
rar vikten av att förmedla att hästen är ett djur och ingen maskin som alltid 
svarar på samma sätt utan den kan ha dåliga dagar, ha ont, vara trött m.m. 

Ridlärarna ger uttryck för att vara kluvna till hur de vill lära ut/förmedla 
känsla. De säger att de främst kan lära ut teknik och teori om hur man ska 
göra men eleverna måste själva hitta känslan, fast sedan säger de ofta att de 
gärna vill förmedla känslan... Till exempel säger Jenny så här: ”Det är ju 
känslan man vill lära dem. För man kan ju veta rent teoretiskt och jag tycker 
de ska veta vad de gör men känslan måste de leta reda på själva också”. 
(Jenny) 
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Här följer ett par citat som visar på komplexiteten och svårigheterna med 
att lära ut en känsla. En del ridlärare säger att man helt enkelt inte kan lära ut 
en känsla utan att de koncentrerar sig på att lära ut teknik. ”Det här med 
känsla är svårt att lära ut, det är något man måste känna. Det jag kan lära 
ut är ju mer teknik. Om de ska ta mer på en tygel, kan jag i och för sig säga 
ta tills du känner ett motstånd och det är ju en teknisk instruktion samtidigt 
som eleven måste avgöra när det känns som ett motstånd. Just den här käns-
lan är så individuell för varje person man kan inte säga att det ska kännas 
exakt så här utan var och en får leta efter sitt. Jag kan inte säga att det ska 
kännas just så här. Att ha en häst mellan hand och skänkel kan vara en 
känsla i sig. Det är ju så olika vad man känner beroende på var man är i sin 
utbildning också. Det blir mycket teknik tror jag eftersom det ofta är tekni-
ken som brister, de måste veta hur man gör, så de kan använda sin teknik 
och leta efter känslan sen. Om man försöker tala om hur de ska kännas så 
kan de ändå inte känna det för de har liksom inte kommit dit än. Då blir det 
bara förvirrat för dem. Känsla är ju något som varje person måste hitta 
själv, vi som ridlärare kan ju bara guida dem och försöka hjälpa dem att 
hitta sin känsla själva. Det är så himla flytande ämne. Man kan lära ut det 
till viss del men den här riktiga känslan tror jag inte går att lära ut”. (Ellen) 

”En del ryttare har det bara och har förmåga att få hästarna att gå i 
form. Och man kan inte förmedla en känsla utan man kan bara tala om hur 
hjälperna ska vara. Hur mycket man behöver driva på olika hästar, hur 
mycket man ska ta och så. Ofta är ju problemet att de tar för mycket i häs-
tarna och då blir det ju bara mothåll istället. Så att jag förklarar hur hästen 
ska gå, vad som ska hända med hästens kropp när den går i bra form och så. 
Men sen i alla rörelser så talar jag ju om hur hjälperna, det tekniska utfö-
randet. Men jag kan inte få ryttaren att göra en skänkelvikning om de inte 
själva hittar hur det ska kännas när hästen går framåt och i sidled”. (Fanny) 

Några ridlärare tar också upp frågan om det egentligen är så att man ska 
tala om känslan alls. Anna säger t.ex. ”Vissa grupper när man har bra kon-
takt med eleverna och lugn miljö kan man ju stå och analysera och bena ut 
något men sen vet jag inte om man egentligen alltid behöver göra det. Om 
någon har fått en bra känsla och blir lite hög på det vet inte jag om jag vill 
stå och snacka sönder det”. (Anna) 

Andra ridlärare menar att de verkligen försöker beskriva hur de känns och 
ger olika exempel på hur de arbetar under ridlektionerna. ”En bra känsla är 
något man alltid vill uppnå. Till exempel en skänkelvikning vill man att den 
bara ska flyta fram att man vill vara ett med hästen och det är det man vill 
få eleverna också att förstå. Om en elev har gjort en jättebra skänkelvikning 
så säger man att kände du där hur det kändes? Det var jättebra, försök 
komma ihåg den där känslan… Hur det kändes när ni bara flöt fram. Eller 
om de gör en jättebra galoppfattning, -Kände du hur det kändes? Det var 
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bra! och så försöker man få eleverna att hitta tillbaka till samma sak... För-
söka få dem att vara mer medvetna om hur de rider, hur de känns”. (Diana) 

Ellen tycker det är viktigt att man försöker få eleverna att hitta samspelet 
med hästen. ”Jag tycker absolut att man ska försöka få ridskoleelever att 
hitta känslan. Det beror kanske på hur länge man ridit, har man bara ridit 
ett par terminer blir det kanske mer olika fysiska känslor, yttertygeln glap-
par, eller benet flaxar eller så, då blir det en sorts känsla men har man ridit 
längre så blir det mer att man letar efter det riktiga samspelet, att det ska 
kännas enkelt”. (Ellen) Hon fortsätter lite senare med exempel på hur hon 
lägger upp en övning så hon kan hjälpa eleverna hitta känslan. ”Ofta om jag 
ska jobba med känsla så har jag en styrd framridning, till exempel ser-
pentinbågar6 och så ställer man sig där de rider förbi och så kan man hjälpa 
dem alla när de rider förbi. Då vet man ju att man ser alla och så kan man 
komma med råd till var och en. Annars egentligen tycker jag det är bättre 
om de rider mer självständigt och försöker hitta knapparna själva”.  (Ellen) 

Flera ridlärare menar på att man måste vara påpasslig och se när eleven 
gjort rätt och hästen svarat på rätt sätt och då vara snabb med att bekräfta 
detta och uppmana eleven att känna efter hur det känns i det ögonblicket, 
känslan är svår att förklara, man hoppas istället att eleven själv ska hitta 
känslan. Gunnel beskriver det så här: ”När jag går igenom innan en halvhalt 
till exempel så, risken med att försöka beskriva en känsla är att, jag försöker 
nog vara väldigt tydlig med att säga att för mig känns det så här. Sen att 
rent tekniskt och mekaniskt så är det så här, jag lägger mer vikt vid det. Jag 
tror inte man ska lägga i ord så mycket hur det känns för det känns så olika 
för alla, det är därför jag försöker ha många olika liknelser så alla ska 
känna igen något. Att använda många olika sätt att beskriva. För annars 
kanske de bara sitter och letar efter hur jag beskrev det och så uppfattar de 
inte alls det så. Och sen när man ser att hästen eller ekipaget verkar hamna 
rätt att man verkligen förstärker att där är det rätt och frågar hur känns det 
för dig. Man berömmer och säger att nu är du på rätt väg och känner du, 
hur kändes det?” (Gunnel) 

Hanna i sin tur beskriver det som en dialog: ”Vi har väl en dialog, men 
inte hela tiden, man sätter dem i övningar mycket som traditionellt, man 
korrigerar, de får ställa frågor och så kanske man håller på med en övning 
och pysslar och då frågar jag om de kom på någonting och då kanske någon 
säger något. Ibland får man spontana frågor från eleverna. Kan ibland 
uppmana eleverna att ställa frågor, mycket olika på olika elever en del tän-
ker och snappar upp och andra ja de hittar kanske sin del och kommer på 
saker men ändå är det ju mycket nötande och så ramlar någon pollett ner. 
Om du säger något så gör de ofta det jag säger och så fungerar det eller så 
säger det att det inte fungerar och så får man jobba vidare”. (Hanna) 

                                                
6 Framridning är samma sak som uppvärmning av hästen och serpentinbågar innebär att man 
rider i ”slalombågar” med hästen. 
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Många ridlärare säger att de använder liknelser eller bildspråk för att för-
söka beskriva en fysisk känsla. Ridlärarna är ute efter att hitta tillfällen i 
vardagen som eleverna kan känna igen sig i och likna dem vid olika situat-
ioner på hästryggen. ”Om de ska känna något i till exempel handen kan man 
använda liknelser, man kan använda sig av beroende på situation, något 
man kan associera till. Jobbar mycket med sådant. Så man får något annat 
man upplevt och då kan man försöka tänka likadant. Om man inte haft en 
känsla på hästen vet man inte vad man ska leta efter men har man haft en 
känsla i vardagslivet så vet man vad man ska leta efter. Så kan man börja 
tänka och när den infinner så då, ja och hästen ger ju kvittot då”. (Hanna) 

Ridlärarna är inte helt överens om huruvida man måste rida bra själv och 
ha hittat känslan för att kunna förmedla den, en av ridlärarna beskriver det så 
här: ”Det är så himla svårt för man måste ha hittat känslan själv för att 
kunna förmedla den. Att man själv upplever, hur gör jag när jag gör det här, 
eller vill känna med sitsen hur man gör”. (Hanna) 

Till sist är det de som vill lära ut känslan men gör det genom övningar 
och genom att vara aktiva och berömma när eleverna gör rätt i hopp om att 
eleverna då själva ska komma ihåg hur det kändes i det ögonblicket. ”Att det 
inte bara är mekanik i det hela… Man kan ju rida… utföra rörelser som man 
tänkt sig enligt en ridlära eller som någon säger och det kan man ju göra 
men man får kanske inte det flytet man vill ha om man inte har känslan. 
”Flytet” är ett sinnestillstånd. Det ser jag ju på många elever som vill så 
mycket att de är så fokuserade att de inte känner någonting utan bara försö-
ker göra rätt rent mekaniskt. Och då gäller det ju få dem att slappna av även 
om de behöver den kunskapen behöver de släppa på kontrollen för att 
släppa fram känslan och det kan man göra genom andning eller ge dem 
andra saker att tänka på för att släppa fram känslan. De ska sluta tänka och 
mera känna. Men till en början så måste man ju tänka men det handlar ju 
om automatisering och hela den biten. Bara man kan få till det någon gång 
så sen är det jättehäftigt när man ser att de får till det och det börjar släppa. 
Då ser man på ansiktsuttrycket på eleverna, och sen på vissa hästar ser man 
på hur de rör sig, det är ganska enkelt de börjar röra sig mer avspänt och 
med mjukare rörelser”. (Gunnel) 

”Jag vill att de ska få känna på det utan att jag pratar så himla mycket 
om det. Att övningen gör att de får känna på. När jag var nyutbildad hade 
man ju stora fläskiga genomgångar men nu är det mer att man går bakvä-
gen, de får göra först och sedan förklarar man vad de har gjort. Jag börjar 
med att göra och sen smyger man in mer och mer varför de gör på olika 
sätt.” (Anna) 
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5.5.3. Sammanfattande ord om kommunikation och 
kommunikation om känsla 
Det finns huvudsakligen två inställningar till kommunikation bland de delta-
gande ridlärarna. Den ena är att man inte ska tala för mycket utan man ska 
vara kortfattad. De ridlärare som har den uppfattningen ger mest komman-
don till hela gruppen, tycker inte man ska ge sig på att förklara känslan, den 
förmedlar man genom exempelvis övningar eller så får eleverna helt enkelt 
leta själva för att hitta känslan. Som ridlärare ska man lära ut teknik.  

Den andra kategorin menar att de talar nästan hela tiden, både komman-
don till hela gruppen och individuella instruktioner. De vill förklara noga, 
vill lära ut känslan, noga att tala om när det blir rätt, ser det som en metod att 
hjälpa eleverna hitta känslan. Generellt använder ridlärarna ofta kroppen vid 
kommunikation, de använder också liknelser och bildspråk. Ungefär hälften 
poängterar vikten av att lära eleverna ödmjukhet inför hästen. 

5.6. Pedagogiska metoder 
Det sista verktyget som kommer att avhandlas är de olika pedagogiska me-
toder ridlärarna berättat om. Avsnittet om pedagogiska metoder är indelat i 
en rad underrubriker. Till att börja med är det ett par av ridlärarna som 
kommenterar att de som grundläggande värdering anser att eleverna måste få 
lära sig ta hand om sig själva också (och inte bara hästarna) och att de vill att 
eleverna ska ha en god självkänsla... ”Men jag brukar också försöka få fram 
budskapet att det är ju bara en häst, man ska vara rädd om oss människor 
också. Man räknar foderstater och så vidare för hästen men lever på kaffe 
själv, man måste skilja på djur och människa, men det betyder inte att man 
inte ska behandla hästen väl.” (Anna) 

”Det handlar mycket om att våga få tjejer att ta i, att sluta vara så me-
siga, att de faktiskt klarar av det. Där har du känsla tycker jag... När de har 
ridit ska de leda in hästarna själva i stallet och då har vi så att föräldrarna 
inte få komma och hjälpa till utan de måste leda hästen själv till stalldörren 
och då, om man väger 25 kilo och lyckas få hästen som väger 500 kilo, och 
som har bråttom in till maten, att stå still bara man vågar ta i lite, det är bra 
tycker jag. Då förmedlar du en känsla att du kan påverka den här bara du 
sätter gränserna och det är häftigt för många att bara komma på det.” 
(Anna) 

Ett par av ridlärarna säger att de vid slutet av lektionen brukar be eleverna 
säga tre saker som gått bra på lektion. De menar att det är speciellt viktigt 
med ungdomar som har en tendens att vara hårda mot sig själv och onödigt 
självkritiska. ” ...Sen får de efter lektionen tala om tre saker de gjort som 
var bra, sådant är nyttigt för då måste de dels tänka positivt och dels tänka 
igenom vad de gjort.” (Inger) 
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5.6.1. Vikten av att se individerna 
Några av ridlärarna lyfter fram vikten av att se individerna under lektioner-
na. ”Jag har vissa lektioner då jag jobbar mycket med sitsen och sen försö-
ker jag alltid hjälpa dem med någonting varje gång få dem att bli bättre och 
jobba med en viss sak den gången.” (Ellen) Flera ridlärare är noga med att 
efter varje lektion tala en kort stund med varje elev för att stämma av och 
svara på frågor. ”Jag försöker prata med alla, var och en efter varje lektion 
och sen när de rider och blir lite duktigare så har de individuell framridning 
eller annars så har man ju styrd framridning men då kommenterar man ju 
varje individ och vad den gör.” (Ellen) Birgitta arbetar också med detta ge-
nom en individuell summering av lektionen. ”I slutet av varje lektion har 
jag alltid genomgångar individuellt. Där kan det vara olika, ibland talar jag 
om hur jag tycker att det gått, ibland får eleven beskriva vad den tycker. 
Ibland kan det ju bara vara att - Du fick ju galopp idag! Och då blir de jät-
telyckliga.  De som är äldre och kommit längre, som jag vill ska tänka, då 
får de säga först.” (Birgitta)  

Andra ridlärare menar att individuell summering inte hinns med eller att 
det bara krävs då eleverna lärt något nytt... ”Ibland går jag igenom med 
eleverna en och en efter lektionen och pratar om hur lektionen gått. Men det 
är inte alla lektioner det är någon ide att göra det på, vi kanske inte har gått 
igenom något speciellt eller det har inte hänt något särskilt under en lekt-
ion.” (Fanny) En annan metod som visar på att man ser till individerna be-
skriver Ellen här: ”Man sätter nästan alltid de som är lite bättre först i en 
övning och de som är lite svaga eller rädda mot slutet. Men jag sätter aldrig 
den som är osäkrast först. Om man har någon som är lite duktig på att 
hoppa så är det bra om den visar hur det ska vara, inte medvetet men genom 
att låta den gå först.” (Ellen) 

Inger nämner ett annat tillvägagångssätt för att säkerställa så att alla kän-
ner sig sedda: ”Vi har mycket genomgångar för att de ska känna sig sedda, 
ser dem i ögonen, säger alltid deras namn så de ska bli uppmärksammade 
på att man pratar just till dem.” (Inger) 

5.6.2. Planering 
Ambitionerna med att planera ridlektionerna skiljer sig åt en hel del. Det 
finns de som lägger ner mycket tid på planering, gör långtidsplaneringar för 
hela terminen med tydlig röd tråd för varje ridgrupp, man har gemensamma 
grundscheman och liknande på ridskolan. Sedan gör varje ridlärare detalj-
planeringar allteftersom. ”Jag har alltid ett mål med mina terminer, man vill 
ju att de ska lära sig en viss mängd saker. På de lite bättre grupperna får de 
sätta sig ner och berätta lite vad de vill göra själva. Det är vanligt att vi gör 
så. Så de får vara med och bestämma lite vad de ska göra. Jag planerar inte 
hela terminen i förväg utan man får se lite efterhand vad de ska göra. Jag 
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kanske har att de ska arbeta med framdelsvändningar i två gånger och sen 
har vi ju hoppning vissa gånger. Men märker jag då att övergångar inte alls 
fungerar då lägger jag in det gången efter. Jag tycker det är jättesvårt att 
planera en hel termin. Man vet inte hur hästarna ser ut, man måste ha lite 
lättare övningar om hästarna har det tufft. Jag sätter mig inför varje vecka 
och planerar upp detaljerna.” (Ellen) 

Det finns också de som planerar från vecka till vecka, någon ridlärare 
kommenterar att det är svårt att planera för långt i förväg, bl.a. för att det är 
mycket som kan hända med hästarna och andra förutsättningar, typ väder-
förhållanden eller elevernas utveckling i ridningen. ”Försöker hålla en pla-
nering men det är inte så lätt eftersom jag är ganska ny också men det är 
svårt. Att veta hur snabbt de lär sig hur snabbt man kan gå fram, hur mycket 
man ska repetera och så skulle jag vilja ha mer kunskap om hur andra lär 
sig.” (Cissi) En annan ridlärare säger att hon försöker ha en planering men 
att det ofta bli improvisation. Slutligen finns det de som säger att de inte 
planerar alls utan tar det som det kommer, ser vad som behövs för dagen. 
”Planerar inte direkt lektionerna, jag har det ju i huvudet men jag skriver 
inte ner på papper, jag gjorde det i femton års tid men nu gör jag inte det 
längre. Men jag har, det finns i hjärnan, vad jag vill göra jag kommer ihåg 
vad de gjort och vad jag vill att de ska göra. Det man också upptäckt är att 
man i början var så himla ambitiös och tänkte ut vad de skulle göra men det 
går inte, man kan inte planera i förväg för man vet inte och man hinner ald-
rig göra så mycket som man tror. Man trodde att det var viktigt att lära ut så 
mycket olika saker som möjligt men nu har jag kommit till att det är inte det 
viktiga utan det kan vara olika små detaljer, sitsövningar, att rida lätt på 
olika sätt eller andra smådetaljer och då kan man ägna sig åt det.” (Hanna) 

En av ridlärarna som gör noggranna terminsplaneringar nämner att hon 
även reflekterar över hur lektionerna har gått. ”Något jag vet att jag är bra 
på är, när jag åker hem, är att fundera på hur lektionen gått. Fick jag fram 
det jag ville, jag går alltid igenom lektionerna i huvudet efteråt. Jag försöker 
hela tiden se till så eleverna är med.” (Inger) 

5.6.3. Att förmedla teoretisk bakgrund 
Några ridskolor har mycket teori inflikat i samband med ridlektionerna. Det 
finns en ridskola som har infört ”teman” över hela ridskolan med olika teo-
retiska moment som man kortfattat går igenom under skritten vid framrid-
ningen, till exempel vikten av att borsta hästen. En ridlärare beskriver dels 
ridskolans teoriupplägg dels att hon lägger in teori under ridlektionerna. ”Vi 
har en teorivecka per termin med små clinics7 och så, och det ingår teori i 

                                                
7 En ”clinic” är ett tillfälle då man visar upp olika moment eller övningar till häst och samti-
digt berättar om vad man gör. Det är oftast ryttaren själv som talar via en mikrofon med 
publiken/de som tittar. 
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undervisningen, två gånger per termin varav en gång är denna vecka. Sen 
får jag in mycket ridteori under lektion, jag pratar nog för mycket under 
lektionerna… en del sätter sig väl, det de har nytta av just då.” (Gunnel) 

Även några andra ridlärare nämner att de har teorilektioner då det bland 
annat finns möjlighet att diskutera elevernas mål för en ökad samsyn. På 
vissa av ridskolorna berättar ridlärarna att det är t.ex. stallvärdinnor eller 
andra ungdomar i stallet som sköter teoriundervisningen i anslutning till 
ridlektionen. Detta p.g.a. att ridläraren själv inte hinner med det då hon ofta 
har flera ridlektioner i rad och man inte vill använda sig av ridtid utan ger 
teoriundervisningen före eller efter ridlektion. En ridlärare säger att hon 
läser mycket själv och gärna tipsar sina elever om bra teoriböcker. 

Några ridlärare berättar om hur de lägger upp genomgångar av övningar 
och liknande. ”Jag försöker vara så tydlig som möjligt med hur övningen 
ska genomföras och varför de ska göra på ett visst sätt för ofta så finns ju en 
anledning för hästarna att man gör på ett visst sätt och ett syfte med övning-
en för eleverna, sits eller så.” (Gunnel) Ellen beskriver nedan när hon menar 
att det behövs genomgång och hur hon lägger upp den. ”Om jag ska gå ige-
nom någonting längre så stannar jag eleverna och ofta springer jag vägarna 
eller visar tydligt med kroppen. Om jag ska gå igenom något nytt så har jag 
alltid samling men är det något kort jag vill säga så kan jag ta det i skritt 
eller trav. När man har genomgång så har jag det med hela gruppen sen tar 
jag eleverna individuellt under själva övningen.” (Ellen) I samband med 
genomgångar arbetar några av ridlärarna mycket med frågor för att aktivera 
eleverna. 

En av ridlärarna har utvecklat detta med att ställa frågor till en stor del i 
hennes undervisningsmetod. ”Beroende på vilken nivå de ligger på så stäl-
ler jag frågor till dem under lektion. Det beror ju också på vad man ska 
göra. Till exempel igår hade jag barn som skulle rida på stora mittvolten 
och börja ställa hästarna lite inåt och då frågade jag – Tittar den inåt? – 
Varför går den inåt? Man väljer frågan till den kunskap de har. Man vill ju 
ha en kommunikation med dem, det är inte jag som enväldigt pratar utan jag 
vill få tillbaks. Jag vill ha kontakt och de svarar.” (Birgitta) Efter den obser-
verade lektionen hos Birgitta gjorde hon följande reflektion: ”Jag brukar 
ställa många frågor och de brukar vara snabbare att svara, lite mer alerta. 
Nya elever brukar tycka det är lite jobbigt men jag vill ju få igång dem, få 
dem att tänka själva. Jag jobbar på det här sättet rakt över med alla åldrar 
och utbildningsnivåer, jag vill få dem att tänka själva, de måste lära sig 
det.” (Birgitta) Läraren utmanar eleverna att hela tiden tänka själva genom 
att ställa frågor. Hon har däremot mycket sällan genomgång om övningens 
syfte, vad och varför utan talar bara om genom kommandon vad de ska göra, 
kompletterar sedan detta med massor av frågor. Inger håller med om att ele-
verna ofta inte får tänka tillräckligt mycket själva; ”Men annars blir det lätt 
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att man talar om för dem hur det har gått, man talar om för dem vad de ska 
göra, de behöver aldrig tänka själva.” (Inger) 

5.6.4. Färdighetsträning 
Några av ridlärarna är väldigt praktiskt inriktade. Fokus för dem är att ele-
verna får rida mycket och de ser som sin uppgift att hjälpa eleverna under 
deras aktiva ridning. ”På vår ridskola är det väldigt mycket ridning, vi har 
på ett sätt ett högt tempo under lektionerna där jag lotsar eleverna från öv-
ning till övning men vi har ett långsamt trav/galopptempo. Om man håller 
hästarna i ett långsamt tempo så hinner eleverna med att tänka och göra 
mycket mer. Hos oss är ridning i centrum, det är ridning vi lär ut. Vi har 
inga teoriveckor.” (Birgitta) Hon fortsätter med resonemanget: ”Jag kan 
försöka förmedla hur jag skulle göra och då för jag ryttaren dit. Så att den 
kan känna rätt, i princip genom att hjälpa dem rida steg för steg och sen tala 
om när det är rätt och så fråga dem hur det känns då. Och då säger vissa att 
de känner ingenting och då måste man ju gå vidare och hjälpa dem lite till, 
försöka styra in dem på vad de ska känna efter, kanske hur mycket de skum-
par eller se hur den muskeln rör sig eller så.” (Birgitta) Jenny ansluter till 
ovanstående tankar och menar att vad eleverna mest behöver är övningstid. 
”Jag brukar säga till dem att det enda sättet att bli en bra ryttare är att lära 
sig rida ut i hörnen8.” (Jenny) 

Anna vill att eleverna ska pröva och ta för sig, bara de håller sig inom 
givna ramar. Sedan pratar hon också om att man ibland som ridlärare ”rider 
åt eleverna”, d.v.s. hela tiden talar om för dem vad de ska göra. Det är detta 
Birgitta använder sig av ovan när hon vill hjälpa eleverna hitta rätt. Anna 
tycker dock att man inte bör göra så. ”Jag försöker verkligen förmedla att 
om man inte törs prova så lär man sig aldrig. Man måste våga prova och 
veta att man inte får smäll på fingrarna så fort det blir galet. Om inte häs-
tarna far illa förstås... Jag vill att eleverna ska rida på eget initiativ, det ska 
ju inte bli så att man rider åt dem, de måste ju förstå själva. Och ibland 
kommer man ju dit också…” (Anna)  

Detta är något Gunnel kämpar med, hon vill gärna hjälpa dem för mycket 
tycker hon själv... ”Sen brukar jag, men det är också mitt dilemma som rid-
lärare att man vill så mycket att det är svårt att släppa taget och låta dem 
försöka själva, man vill liksom lägga sig i och hjälpa dem. Men jag brukar 
försöka det när de gjort en övning några gånger att de får försöka och sitta 
lite och fippla själva.” (Gunnel) Medan Jenny inte har samma problem... 
”Jag kan kanske bli lite passiv också för jag tycker de ska lösa problemen 
själva också. Det är väl kanske lite olika men jag upplever inte att jag är en 

                                                
8 När man rider i ett ridhus eller på en ridbana försöker erfarna ridskolehästar ofta gena över 
hörnen och korta av vägen. Men en välriden häst ska gå rakt fram tills ryttaren ger signal åt 
den att svänga, den ska i princip gå rakt in i väggen om ryttaren inte svänger i tid...  
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sådan som står och rider åt ungarna när de rider och ger en massa instrukt-
ioner när de rider an. Jag vill liksom att de ska tänka själva sen kan man väl 
peppa lite ibland men det är ju lika mycket för att få fart på hästarna…” 
(Jenny) 

Just detta att eleverna måste våga börja rida och pröva olika saker på häs-
ten är något som fler ridlärare tycker är viktigt. ”De måste våga prova, ta i 
en tygel eller trycka med en skänkel. De måste på så sätt träna på hur de ska 
känna och hur det ska kännas.” (Inger) Hon fortsätter... ”Jag tror det viktig-
aste med eleverna är att se när de gör rätt och säga det till dem just då. 
Berömma när de gör rätt så de förstår att det är där de ska vara, betona det 
som är rätt så de vet vad de ska komma tillbaka till. Sen är det tyvärr mycket 
lättare att tala om när de gör fel.” (Inger) 

Flera av ridlärarna håller med om att man måste vara snabb med att tala 
om när det blir rätt och att följa upp eleverna individuellt. ”Ofta ger jag 
instruktioner hur de ska göra för att det ska bli rätt, talar först om vad som 
ser fel ut, talar om hur de ska rätta och sen är det viktigt att följa upp tills 
det blir rätt. Inte bara stå och ge elev efter elev negativ kritik utan följa dem 
tills det blir rätt och då säga att nu, kom ihåg hur du gjorde nu och hur det 
kändes.” (Diana) 

Några av ridlärarna är också inne på att det gäller att välja vad man ska 
kommentera och rätta så man inte ger sig på allt på en gång. ”Jag ser ju hur 
hästen går och jag ser ju hur eleven sitter. Om hästen är på tygeln eller inte, 
om hästen ormar sig, om hästen skjuter ut rumpan, hur eleven sitter, om hon 
sitter snett, det finns ju massor man kan se men man kan ju inte gå på allting 
på en gång utan om till exempel eleven störs av att hästen hänger i ena ty-
geln då kanske man tar hand om det först och hjälper dem för då är det ju 
det eleven känner mest behov av.” (Ellen) 

5.6.5. Hästval som metod 
Ibland använder ridlärarna hästarna för att komma åt olika pedagogiska 
moment för respektive elev under lektionen och få eleverna att utvecklas i 
sin ridning. Genom att ge eleverna olika hästar får de utmaningar anpassade 
utifrån sin kunskapsnivå. ”Ibland kan man ju luras lite, vad ska jag säga, 
om det är någon som står och väger så kan man ju välja en lämplig häst. 
Om en elev inte vågar galoppera så får den en häst som man sedan kan 
hjälpa lite på vägen, det gör man ju inte med alla men om man känner att en 
elev behöver en liten puff, så tar man en häst som man kan hjälpa igång från 
backen. Jag tvingar aldrig någon som inte vill. Jag styr väldigt mycket när 
jag delar ut hästar, de får inte välja själva. Det är väl den största grejen att 
man försöker sätta eleverna på rätt häst så de får lagom utmaning och hjälp 
från hästarna.” (Anna) En annan åsikt är istället att eleverna gärna får välja 
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själva och ha samma hästar hela tiden för att verkligen lära känna dem och 
känna sig trygga under ridlektionerna. 

5.6.6. Rösten som metod 
Ridlärarnas röster spelar en stor roll för atmosfären under en lektion och de 
använder även rösterna för att vid behov kontrollera hästarna, beskriver rid-
lärarna. ”Jag pratade ungefär som jag brukar med eleverna det är ju en liten 
mix, man försöker ju att hästarna inte bara går på rösten de kan ju rutiner-
na så väldigt väl men försöker få det att flyta lite mer och ibland kan man ju 
pang pang och pigga upp ryttarna att nu ska det hända saker men annars 
försöker jag med vuxengrupperna att de får känna sig för lite själva.” 
(Hanna) 

Några ridlärare får ibland hård, snabb/kort ton och då vaknar hästarna till. 
En av ridlärarna har generellt en tuff approach. ”Det tar tid att få dem (ele-
verna) att förstå att det är snällare att vara tuff mot hästen en gång för att 
sedan bli snäll, än att sitta och småsparka.” (Gunnel) Hon skiljer sig mar-
kant från ett par andra ridlärare som poängterar att de vill att eleverna ska 
vara försiktiga med hästarna. ”Då brukar vi prata mycket om att de inte ska 
ta i för mycket utan känna sig fram till vad som behövs. Hellre ta i för lite 
från början, det är samma sak när de ska bromsa att de ska börja med att 
sätta sig ner och känna hur mycket de ska ta. Sådant försöker vi få dem att 
känna hur mycket de ska ta, annars blir det lätt så att när man ska trava så 
sparkar man och ska man stanna så drar man.” (Inger) 

5.6.7. Övningsupplägg 
Ridlärarna förlitar sig mycket på de olika typer av övningar som finns att 
tillgå. Flera ridlärare talar om att ridskolan har byggt upp en ”övningsbank” 
eller liknande register som de kan plocka bra övningar ifrån. ”Därför är det 
så himla skönt att man har en övning som man kan och man vet vad man ska 
göra för någonting. Vi har ju vårt upplägg med olika övningar som vi vet 
fungerar.” (Diana) Några ridlärare lyfter också fram detta med att hästarna 
lär sig övningarna och att de då kan använda sig av detta när de lägger upp 
en övning och utvecklar den. ”Man försöker ofta använda övningar som 
leder hästarna och därigenom eleverna rätt, utan att jag står och pratar så 
mycket. Det är ofta repetitiva övningar där de gör saker på olika ställen så 
blir det sen en helhet av det.” (Anna) Denna typ av övningar kräver inte 
särskilt stora insatser från ridläraren utan övningens upplägg ger eleverna 
direkt svar på när de gör rätt, menar ridlärarna. 

Hästarna lär sig de olika övningarna och man återkommer därför ofta till 
samma övningar. Flera ridskolor gör också gemensamma terminsplaneringar 
just för att ha liknande övningar så att hästarna ska känna igen sig. En ridlä-
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rare nämnde att hon, av den anledningen, just nu körde samma övningsupp-
lägg under en vecka i sträck för att sedan byta.  ”Ja det är ju enkelt för mig 
att ha samma övning hela veckan även om man lägger in olika krav bero-
ende på hur gruppen är. Det blir lätt för både mig och hästarna. Just nu 
använder jag den metoden...” (Gunnel) Om hästarna kan övningarna så gör 
de rätt och lär på det sättet eleverna hur det ska vara. 

Övningarna anpassas ofta efter hästarna även i syfte att vara rädd om häs-
tarna och spara på deras krafter. ”När jag lägger upp en övning försöker jag 
spara så mycket som möjligt på hästarna men ändå lägga upp en övning som 
är utmanande för eleverna. Man kan göra mycket i skritt och trav med över-
gångar och så, det är ju ganska lugna lektioner för hästarna men ändå inten-
siva för eleverna.” (Gunnel) Men man är noga med att det ändå ska vara 
givande för eleverna... ”Skritt är en bra gångart att öva i så eleverna lätt kan 
kontrollera både hästarna och sig själva. Vi tar det lugnt, det är lätt att man 
vill göra för mycket på samma lektion. Sen har de gjort något bra brukar jag 
uppmuntra dem att pausa och skritta en stund så kan man koncentrera sig på 
de som har lite svårare för övningen.” (Diana) 

Övningarna måste bygga på varandra, planeras och byggas upp på ett bra 
sätt menar ridlärarna. ”Man måste bygga upp en övning en hel del, förbe-
reda, kanske om man har en bättre grupp som ska rida öppna då så får man 
bygga upp den övningen då med volter, rida hästen ställd, hitta den känslan, 
var man har fram och bakdel och sen kanske tredje gången så om man ska 
rida öppna då får man försöka associera då och tänka tillbaks då på det de 
har gjort innan och att man om man tar en lektion då värmer man upp och 
sedan gör lite förberedande och värmer upp då men att man hela tiden as-
socierar tillbaka till vad man gjort innan och spricker det då måste man ju 
kunna gå tillbaka då och göra en volt till exempel för att kunna gå vidare.” 
(Hanna) 

Ridlärarna låter sedan eleverna rida igenom övningen ett antal gånger och 
syftet är att själva övningen ska ge eleverna feedback och träning som leder 
dem vidare och utvecklar deras ridning. ”Ofta får de en övning som de får 
sitta och jobba med och sen ger jag kommentarer och rättningar och sen 
frågar jag efteråt om de kände någon skillnad och om det gav något utslag 
det vi jobbat med.” (Hanna) 

En allmän uppfattning bland ridlärarna är att egna träningar här har ett 
viktigt syfte i att ge tips till nya övningar som man kan göra med sina egna 
elever. På internet finns också övningar att hämta hem även om man här 
måste gallra så det blir kloka och bra övningar, främst ur en säkerhetsaspekt, 
nämner en av ridlärarna. 

Under ridlektioner finns några olika hjälpmedel som ridlärarna använder 
sig av när de bygger upp olika övningar, det är koner, bommar, s.k. kavalet-
tiblock och annat hindermaterial. Ridlärarna nämner också en rad olika spe-
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cifika övningar som t.ex. ”balansövningar”, ”bokstavsridning”, ”katapulten”, 
”arbete på mittvolten”, ”kadrilj-ridning” och ”hoppövningar”.  

5.6.8. Stickord 
Så kallade stickord är vanligt förekommande under ridlektioner och nämns 
av flera ridlärare som ett sätt att hinna kommentera detaljer hos eleverna. 
Ridläraren har först en genomgång av hur något ska vara, t.ex. hur man ska 
hålla sin hand. Efter den noggranna genomgången räcker det med att ridlära-
ren säger ”handen” när eleven rider förbi för att eleven ska bli påmind om 
genomgången och rätta till handen så den hålls korrekt igen. I det här fallet 
är alltså ordet ”handen” ett stickord. 

Under en av de observerade lektionerna säger ridläraren lite då och då en 
elevs namn och så – en krona, till exempel ”– Malin, en krona!” (Birgitta) 
Det betyder att eleven sitter ner på fel sittben9 och enligt tidigare genomgång 
och överenskommelse kostar det en krona till gruppens fikakassa, förklarar 
ridläraren vid den uppföljande intervjun. Detta är då ett typiskt stickord.  

5.6.9. Sammanfattande ord om pedagogiska metoder 
Ridlärarna har en rad olika pedagogiska metoder. Man är noga med att se 
individerna och tala med alla. Många anser det viktigt att planera lektioner-
na, men några litar till sin rutin och menar att man inte kan planera, det hän-
der alltid oförutsedda saker. En del ridlärare är måna om att lära ut en god 
teorigrund till ridningen, medan andra är väldigt praktiskt inriktade. Vissa 
ridlärare ”rider hästen genom eleverna”, d.v.s. de instruerar eleverna hela 
tiden, eleverna gör som läraren säger utan att förstå varför eller hinna tänka 
efter. I motsats till detta menar andra att det är viktigt att eleverna får pröva 
själva. En ridlärare har en utvecklad metod med att ställa mängder av frågor 
för att aktivera eleverna. Ett annat hjälpmedel ridlärarna har till förfogande 
är rösten, med vilken hon snabbt påverkar stämningen under lektionen. Näs-
tan alla ridlärare är överens om övningsuppläggets centrala roll för att det 
ska bli en bra lektion för eleverna. Övningarna anpassas ofta efter hästarna. 

5.7. Regler/förhållanden 
Hit hör just de normer och regler som styr ridundervisningen men även en 
rad andra faktorer som påverkar förhållandena kring ridlektionen såsom 

                                                
9 Att sitta på rätt sittben innebär att man sjunker ner och sätter sig i sadeln när hästens ena 
framben sätts i marken och står upp i sadeln när det andra frambenet sätts i marken. Denna 
form av ridning kallas lättridning och sker under trav. 
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föräldrar, säkerhetstänkande, tidsramar och miljö. I det följande beskrivs 
ridlärarnas uppfattningar om dessa olika faktorer. 

5.7.1. Regler och normer 
Ridläraren på en av ridskolorna talar om många olika riktlinjer och poli-
cydokument som de har för vad som gäller. Överlag nämner ridlärarna en 
hel del regler som präntas in direkt när man börjar rida, men som oftast inte 
finns nedskrivna, till exempel, gå lugnt i stallet, skrik inte, tala alltid lite med 
hästen innan du går in till den i boxen/spiltan, gå alltid på hästens vänstra 
sida när du leder den. Fanny syftar i det följande på regler för ridning som 
inte finns nedskrivna, hon har gått igenom dem med eleverna när de började 
rida och förväntar sig sedan att de följs. ”Det är oftare en elev som ”för-
stör” en lektion än en häst. En elev kan ibland styra runt helt i sin egen 
värld, rida in och stanna mitt framför andra, har inte koll på vad de ska 
göra. Just det här med elever som inte följer reglerna, det kan störa”. 
(Fanny)  

Normer och regler är inte alltid lätta att upptäcka, de lärs ut från början 
och förmedlas sedan vidare från den ena till den andra, men när någon bryter 
mot reglerna märks det. Detta kan läsas ut av fältanteckningarna som skrevs 
i samband med observationerna av ridlektionerna. Där noterades vid ett till-
fälle att ”... många elever har spöna i ytterhanden...” (080209), denna an-
teckning kan förstås som att detta alltså är något som avviker från det nor-
mala. På samma sätt finns en extra notering från en ridlektion att eleverna 
hoppar av hästarna på ”fel” sida och dessutom medan hästarna fortfarande 
skrittar. I samband med ytterligare en annan ridlektion framgår det av fältan-
teckningarna att ridläraren genomför lektionen ”ytterst korrekt” (071105). 
Alla kommandon sägs så som de lärs ut på utbildningen men denna ridlärare 
tappar då lite av kontakten med sina elever och de verkar inte alltid förstå 
vad hon menar, enligt fältanteckningarna. 

En av ridlärarna kommenterar att när hon har ridlektioner med handikap-
pade elever så talar hon annorlunda än när hon har sina övriga ridlektioner. 
Underförstått finns här ett korrekt sätt att ha lektion som inte blir lika roligt... 
”Med de handikappade pratar man ju på ett helt annat sätt. Här försöker 
man ju vara lite mer korrekt och så, med de handikappade så är man ju 
gladare, jobbar mer med kommunikationen och balansen, det ska vara lite 
spralligt och kul och vi pratar om allt”. (Ellen)  

Ridläraren Anna ser andra värden i ridning än att tävla, t.ex. att det är ut-
vecklande för självförtroendet och skapar ett ansvarstagande. Hon påtalar 
också problemet med att ryttare inte tar hand om sig själva utan bara tar 
hand om hästarna. Inom ridsporten är A och O att man ska ta hand om sin 
häst, det är en oskriven regel. Det finns många ordspråk som påtalar detta, 
ett ordspråk som ofta citeras är t.ex. ”Hästens välbefinnande går före min 
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bekvämlighet” (Netterberg, H.G., Enskede ridsällskaps hemsida, 2013-01-
16) 

5.7.2. Föräldrar 
Det finns fler faktorer som kan räknas till de så kallade förhållandena under 
en ridlektion och det är exempelvis föräldrarna som ibland lägger sig i 
undervisningen eller talar med sina barn när barnet samtidigt ska lyssna på 
ridläraren. Alla ridlärare tar upp problemet med föräldrar som lägger sig i 
ridundervisningen eller som i ridlärarnas ögon hjälper sina barn för mycket 
exempelvis i samband med uppsittning. En lösning på problemet med för-
äldrar som lägger sig i ridlektionen är att uppmana dem att gå till kafeterian 
menar flera ridlärare. ”På denna ridskola hänvisas föräldrar och småsyskon 
till kafeterian. Där finns lekhörna och man kan titta på lektionen genom 
fönstervägg. På det viset blir det färre störningar under lektion.” (Anna) En 
annan av ridlärarna menar att de konsekvent ber föräldrarna gå till kafeterian 
om de stör lektionen. ”Det svåraste är att hantera föräldrarna. Jag skickar 
alltid föräldrarna till kafeterian om de lägger sig i lektionen”. (Birgitta) 

Ett par av ridlärarna betonar att det är för elevernas skull de säger till för-
äldrarna. ”Jag säger till direkt om föräldrar lägger sig och leker ridlärare. 
Det räcker för eleven att det är hästen och mig som de ska koncentrera sig 
på”. (Diana) En ridlärare menar att för egen del bryr hon sig inte om even-
tuella inspel från föräldrarna men hon tycker synd om de elever som blir 
störda i sin ridning när föräldrarna lägger sig i och kommer med egna kom-
mentarer. Denna ridlärare säger inte åt föräldrar som under den observerade 
lektionen springer in på ridbanan flera gånger för att hjälpa sina barn med 
olika saker, som att sätta på vantar och ordna med stigläderlängd.  Här är det 
en annan ridlärare som har betydligt hårdare inställning. Hon säger så här: 
”Det finns ju föräldrar som springer in och groomar10 sina barn och jag har 
varnat dem att håller de på så, så kommer de att få ta nästa lektion till att 
bara höja och sänka stigläder och så, spänna upp och spänna igen sadel-
gjorden... Så jo, jag är noga med att det är eleverna som ska lära sig”. 
(Fanny) 

I samband med avsnittet om rideleverna nämndes anpassningsbehovet ut-
ifrån elevernas olika utvecklingsnivåer och en ridlärare säger i detta sam-
manhang att man ofta måste förklara detta för föräldrarna också. En annan 
sak man måste föra dialog med föräldrarna om är när man upptäcker andra 
problem med något barn, det kan vara viktminskning, oro för mobbning eller 
liknande problem som egentligen ligger utanför ridningen. En ridlärare 
nämner en elev med diagnosen ADHD: ”I den gruppen vi har nu har vi en 

                                                
10 Kommer av engelskans groom – sköta om och används som titel på de hästskötare som 
sköter om tävlingshästar och lite allmänt passar upp på ”sin” tävlingsryttare. Här menar hon 
att föräldrarna passar upp på sina barn. 
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flicka med diagnosen ADHD, och det är ju lättare nu för mig när jag vet det, 
för nu vet jag ju att hon har svårt att lyssna längre stunder. Där har man ju 
ett ansvar också, och är det någonting med en elev försöker vi prata med 
föräldrarna”. (Inger) 

Det faktum att det tar lång tid att lära sig rida och sköta om en häst är 
också något som man måste förklara för föräldrar säger några av ridlärarna, 
som anser att många föräldrar har höga förväntningar på hur snabbt man kan 
lära sig rida. 

5.7.3. Säkerhet 
På nästan alla ridskolor har man en aktiv diskussion om säkerhet och vad 
man kan göra för att ridlektionerna och tillvaron med hästarna ska vara sä-
ker. Ridlärarna ger flera exempel på hur de arbetar med ett aktivt säkerhets-
arbete. Några exempel följer här; det är alltid två anställda på plats på rid-
skolan, de har nyligen haft en första hjälpen-kurs för alla anställda, man har 
nedskriven säkerhetspolicy och olycksfallsdokument. De anställda för hela 
tiden en dialog om säkerhet och hur de ska arbeta på ett säkert sätt. Även om 
det på en och annan ridskola inte finns något nedskrivet så förs hela tiden 
denna dialog, menar ridlärarna. 

Flera ridlärare säger att ridskolan systematiskt byter ut hästar som inte 
sköter sig och som därför kan utgöra en risk för eleverna. Ett par ridskolor 
för till och med vad de kallar ”avfallningsstatistik”, de för bok över hästar 
som slängt av sina ryttare och byter bort olämpliga hästar, hästar som har 
hög avfallningsfrekvens eller kanske är otrevliga i stallet vid skötsel och 
sadling.  En ridlärare säger att när de rider inomhus, vilket är ganska ovan-
ligt för denna ridskola, så är det ett par hästar som måste ha mössa11 på sig 
för att inte höra så mycket ljud och därmed bli lugnare. Här kan noteras att 
på en av de andra ridskolorna är det istället uteridning som ställer till pro-
blem enligt ridläraren. Lösningen för denna ridskola är att man nästan helt 
avstår från ridning utomhus. 

Gunnel menar att man på ridskolan där hon arbetar är mycket medveten i 
sitt säkerhetsarbete men att eleverna inte alltid tänker på vad som kan hända: 
”Den här gruppen är också speciell att de inte har någon ordning. De är 
nog i en sådan ålder att de inte tänker på vad som kan hända. De tänker inte 
på att det ska vara säkert så man får tjata mycket på dem om det. De vill till 
exempel rida bredvid varandra och prata med kompisen för de tycker det är 
kul”. (Gunnel) Detta speglas också i hennes ridlektion då hon hela tiden får 
påminna eleverna om att hålla ett långt avstånd till andra hästar m.m., det 
blir en hel del tillsägelser under ridlektionen. 

                                                
11 Mössan är en huva med öron som fyllts med vadd vilket gör att hästarna inte hör lika bra 
som normalt. 
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En ridlärare menar att säkerheten är mycket viktig också av den anled-
ningen att eleverna gör som ridlärarna gör och lär ut, så att när eleverna se-
nare kanske köper egen häst är det otroligt viktigt att de automatiskt agerar 
på ett säkerhetsmässigt sätt. Flera ridlärare säger att man försöker lära ut hur 
man agerar på ett säkert sätt till sina elever, det är alltså inte bara något ridlä-
rarna själva arbetar med utan man förklarar och motiverar för eleverna var-
för man gör på olika sätt för att öka säkerheten vid hanteringen och ridning-
en av hästarna. 

”Det blir lätt att man talar om för dem hur det har gått. Man talar om för 
dem vad de ska göra, de behöver aldrig tänka själva. Det är mycket säker-
hetstänkande i det också tror jag, som har blivit mer och mer. /.../ Vi pratar 
mycket om säkerheten men de utsätts aldrig för någonting heller, det är yt-
terst sällan någon häst dummar sig”. (Inger)  

Det är dock ett par ridlärare som inte har kontroll på säkerheten utan det 
uppstår en del situationer som skulle kunna medföra säkerhetsrisker för både 
elever och hästar. Detta framgår av observationer och fältanteckningar. Det 
kan vara i samband med uppsittning eller avsittning som eleverna tillåts 
ställa upp hästarna väl nära varandra eller att en elev håller i flera hästar 
samtidigt i samband med att man plockar fram hindermaterial inför hopp-
lektionen. I ett fall börjar eleverna hoppa av hästarna innan alla hunnit ställa 
upp och stanna sina hästar när lektionen ska avslutas. Det händer också vid 
ett par ridlektioner att en person går omkring i ridhuset medan lektionen 
pågår och plockar upp hästbajs. I ett fall är det ridläraren själv som går runt i 
samband med en skrittpaus. 

Ridlärarens placering i ridhuset kan också hänföras till säkerhetsaspekten. 
En av ridlärarna sitter alltid på läktaren och undervisar ”I ridhuset sitter jag 
på läktaren under lektionerna, där har jag full koll på allting och kan då 
hejda sådant som är på gång att bli tokigt.” (Fanny) Någon ridlärare använ-
der sig själv som rundningsmärke i ett hörn och återigen andra placerar sig 
nära spåret eller i mitten av ridhuset i olika syften under lektionerna. 

5.7.4. Tidsramar 
Ett ytterst konkret förhållande som ridlärarna har att ta hänsyn till är de tids-
ramar som gäller för ridlektionerna. Ridlektionstiderna varierar från 45 mi-
nuter upp till 90 minuter, men vanligast är att lektionen är 60 minuter lång 
inklusive att man gör iordning hästarna och sitter upp. 

Många ridlärare säger att de upplever tidsbrist och en anledning till det är 
att de har mellan tio och tolv elever, och lika många hästar, per lektion. Då 
olika övningar oftast tar en god stund att genomföra kan det ta lång tid bara 
att låta alla elever göra en övning en gång, och då har eleverna inte fått till-
fälle till att göra om och rätta eventuella fel från första försöket. Just att 
hinna se alla elever och hinna ge alla feedback i rätt tid och dessutom hinna 
följa upp vad man sagt är det stora problemet uppger ridlärarna. ”Jag tror 
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att för att de ska förstå att de har rätt känsla måste man se när det är rätt 
och säga det då och då gäller det ju att man hinner se det. Sen vet man ju 
inte vad de känner ändå. Sen är det ju inte alltid man hinner se, bara ibland 
och då kan det ju gå några veckor mellan varje gång man liksom ser en elev 
göra rätt.” (Jenny) På några ridskolor har man begränsat antalet elever på 
lektionerna, men då ökar priset för lektionerna istället.  
 
Ridlärarna har uppgivit några olika sätt att hantera elevantalet i relation till 
tidsaspekten: 

• Ju fler elever desto mer på hugget får man vara! 
• Viktigt med noggrann planering för att undvika tidspress. 
• Viktigt inte göra för mycket under en lektion, kvaliteten är det vik-

tiga. 
• Det viktiga är att man hinner se alla, att alla får någon individuell 

kommentar under lektion. 
• Man får helt enkelt dra över lektionstiden ibland... 

 
Vid hoppning blir det ofta ont om tid säger flera av ridlärarna, speciellt om 
någon inte riktigt får till en övning. Det värsta är om någon till exempel ram-
lar av eller om någon häst inte vill samarbeta, då drar tiden iväg. Detsamma 
händer om en häst inte vill utföra någon annan rörelse, då tar det mycket tid 
från övriga elever för att hjälpa en enda elev med en rörelse. 

En lösning är ju att förlänga lektionerna och det har Hanna erfarenhet av. 
Hon har vissa lektioner som är 1,5 tim. och då blir eleverna lugnare tycker 
hon. Många elever kommer stressade till lektionen och behöver tid till att 
varva ner. ”Vi ligger ganska lugnt i tempo, det är inte att hinna göra så 
mycket som möjligt som är viktigt utan att man ska hinna göra det man gör 
så man har fattat det helt.” (Hanna) 

Några ridlärare säger att de har lugnat ner sig med åren och med mer erfa-
renhet, man lär sig planera utifrån den tid man har, då upplever man inte 
tidsbrist menar de, det handlar om att lägga sig på rätt ambitionsnivå. Cissi 
beskriver det så här: ”I början ville jag ha mycket mer tid för var och en, 
men man trubbas ju av, lär sig att man inte kan hinna allt. Sen lär man sig 
ju att alla kanske inte vill lika mycket som jag utan man får lära sig se vilka 
som vill och satsa mer på dem då.” (Cissi) 

Det svåra, tycker ridlärarna, är att hinna med så mycket diskussion, till 
exempel teori och förklaringar som man skulle vilja. ”Man får se till så 
några elever får något varje gång. Man får se det över tid. Det tar lång tid 
att lära sig rida” (Hanna) 

Några av ridlärarna har ambitioner att tala igenom lektionen med eleverna 
en och en och ge individuell feedback i samband med att man skrittar på 
slutet. Här ser man tillfälle till dialog men detta är dock något som ofta får 
styrka på foten p.g.a. tidsbrist. ”Efter lektionen är det nog för det mesta jag 
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som talar om hur jag tycker det har gått. Det blir lite för lätt och det beror 
nog på tidsbrist tyvärr. Börjar man diskutera för mycket och då har den där 
tiden försvunnit.” (Inger) 

En ridlärare tycker det är bra med många elever för då blir det ”lättare” 
att ha lektion, man hinner bara dela ut kommandon och ”styra runt” gruppen. 
Blir det färre elever krävs mer aktivitet och mer individuella instruktioner 
från ridläraren. En annan ridlärare är också inne på att hon blir lite bekväm, 
hon menar att hon borde sitta upp och visa olika saker till häst i högre ut-
sträckning än hon gör men att hon känner av tidspressen och därför avstår, 
men att det också kan vara bekvämlighet som hindrar. 

Just gruppundervisning är något flera ridlärare återkommer till, att de ger 
instruktioner till hela gruppen och inte särskilt ofta individuella kommenta-
rer. Vissa ridlärare är helt nöjda med att det är så, andra känner sig mer otill-
fredsställda och upplever att de skulle vilja ge mer individuella instruktioner 
om tid och möjlighet fanns.  

En av ridlärarna belyser problemet så här: ”Jag kan känna ibland när 
man har genomgång att det är så otroligt mycket man vill säga. På de här 
fyrtiofem minuterna, inte vill de stå stilla och lyssna, man får ju se till att 
säga det viktigaste, sen känner jag att det blir mycket gruppundervisning, 
man undervisar alla och ger alla instruktioner om att till exempel hålla sta-
digt på yttertygeln och då känner man ibland att oj, nu har de knappt fått 
någon individuell undervisning istället och det är att eftersom man har så 
mycket att säga så går det fortast att säga allt till alla och det som kan bli 
tokigt då är att vissa redan gör det man säger till dem medan andra behöver 
instruktionen mer. Är det någon eller ett par tre som slarvar med ytterstödet 
så säger man till alla för man hinner inte säga till de tre individuellt, då blir 
det effektivare att säga till alla på gott och ont. Det kanske är några som 
håller bra i yttertygeln och som ändå tar åt sig och då blir det fel åt andra 
hållet, det är lite klurigt.” (Inger) 

En annan ridlärare har en mer pragmatisk inställning till problemet med 
många elever och ont om tid: ”När man har många elever får man ju se 
eleverna som en grupp och inte ha förväntningar på ”djupare” samtal med 
varje elev. Jag är nöjd om lektionen flyter och eleverna är glada. Jag ser till 
gruppen och tror inte det är möjligt att se alla elever individuellt”. (Jenny) 

En ridlärare menar att hon hinner se alla även om hon ofta arbetar med 
dem i hel grupp. ”Nej har inga problem att hinna se varje elev även fast de 
är tolv stycken, även om man ibland kanske behandlar dem som grupp så 
har man alltid någonting till alla, och det är inga problem med tiden. Sen 
kan det ju bli mer eller mindre individuellt det kan ju bero på om någon har 
mer problem än någon annan men man försöker ju se till så alla får sin be-
skärda del”. (Hanna) 
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5.7.5. Miljö 
Ytterligare förhållanden som påverkar en ridlektion är t.ex. platserna där 
lektionerna hålls. Dessa är ofta stora till ytan sett och påverkas lätt av en rad 
yttre faktorer. Det faktum att det är stora ytor är dock inget som ridlärarna 
själva reflekterar över utan det framgår av fältanteckningarnas beskrivningar 
av ridhus och ridbanor. Ridlärarna lyfter istället fram faktorer som påverkar 
miljön i ridhuset eller på ridbanan. Undervisningsmiljön är också viktig då 
man som ryttare och elev kan känna sig utlämnad när man sitter på ett stort 
djur som man inte har full kontroll över. Då är det lätt att man känner sig 
beroende av läraren. De deltagande ridlärarna tar i olika grad hänsyn till 
dessa förhållanden. 

5.7.5.1. Fysisk miljö 
Ridlärarna nämner en rad olika faktorer som påverkar ridlektionerna rent 
fysiskt. Det är väderförhållanden, typ av underlag att rida på, olika ljud som 
uppstår och slutligen flygfän som stör. Se tabell 4 för en översikt av störande 
moment och vilken effekt ridlärarna anser att de har. 
 
Tabell 4. Faktorer som enligt ridlärarna kan påverka ridlektionerna. 

 
Ridlärarna nämner några olika sätt att hantera dessa störningar, ett är att 
använda högtalarväst för att lättare bli hörd. En ridskola har bara teorilek-
tioner vintertid, om det är kallare än 10 grader. Man rider ofta inomhus (om 
man har tillgång till ridhus) när marken ute frusit, det gäller bara att inte 
ridhusbotten fryser... 

En av ridlärarna påtalar flera gånger skillnaden mellan att ha lektioner in-
omhus i ridhus eller utomhus på ridbana. Inomhus blir det lättare att planera, 
skonsammare för hästarna och lättare för eleverna att koncentrera sig, anser 
hon. 

Hästarnas utrustning hör också till den fysiska omgivningen under rid-
lektion. Ett par av ridlärarna nämner bristen på sadlar anpassade för olika 
funktioner. En ridskola har t.ex. bara dressyrsadlar och dessa är svåra att 

Störande  
moment 

Exempelvis Effekt 

Väderför-
hållanden 

Regn, snö, kyla och blåst Hästarna kan bli tjuriga och eleverna fryser 
lätt. 

Underlag att 
rida på 

Frusen mark, halka p.g.a. 
is och snö 

Säkerhetsrisk, hårt underlag kan ge hältor och 
vid halka finns risk att hästarna går omkull. 

Oljud  Regn, snöras, blåst o.s.v. 
som gör att det knakar 
eller dånar i ridhuset.  

Ridläraren har svårt att göra sig hörd och 
hästarna kan bli rädda. 

Smådjur, 
flygfän  

Knott, mygg och broms Dessa stör koncentrationen och irriterar både 
hästar, elever och ridlärare. 
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hoppa i eller så kan det vara tvärtom, om ridskolan bara har hoppsadlar blir 
det svårt för eleverna att öva på en korrekt dressyrsits. 

Till omgivningen kan också antalet elever på ridlektionerna räknas, då 
eleverna påverkar varandras omgivning kraftigt. Ju fler elever på en lektion 
ju mindre plats blir det för varje ekipage, man måste öka bevakningen på de 
andra hästarna, vad de har för sig och hålla sig ur vägen för varandra. Eleven 
får ju också mindre hjälp från ridläraren då den har fler elever att fördela sin 
uppmärksamhet på. 

5.7.5.2. Undervisningsmiljö 
Det var ett mycket varierande undervisningsklimat under de olika observe-
rade lektionerna. Av fältanteckningarna framgår att det fanns lektioner med 
avslappnad och tillåtande atmosfär, andra lektioner som var lite stökiga, 
stressiga eller tuffare i både tempo och krav. Några av ridlärarna är lugna, 
avkopplade och glada medan andra är mer stressade, ostrukturerade, stränga 
eller till och med irriterade. Några ridlärare har också låg tolerans för egna 
initiativ från eleverna. De kan stundtals bli lite hårda på rösten om eleverna 
inte gör som de säger och i några fall får också elever lite mer skarpa tillsä-
gelser. Några av ridlärarna poängterar vid intervjuerna vikten av att eleverna 
ska ha roligt under lektion och att man måste lyfta fram positiva saker. Att 
lära sig rida ska vara lustfyllt och roligt. Det ska vara en god balans mellan 
att öva och lära och att ha kul.  

”Jag tycker det är viktigt att barnen har roligt. Som samhället ser ut nu 
är det ändå så mycket stress på barnen att de ska göra så mycket, de ska 
lära sig så mycket. Jag tycker det är viktigast att barnen har roligt. Jag 
måste gå in och tycka det är roligt för då är barnen med och har roligt. Sen 
är det klart att man vill de ska lära sig något också, men har det bara roligt 
så brukar det andra komma med. Har de roligt blir de avslappnade, sitter de 
och surar då blir de spända. De ska vara roligt att komma hit.” (Birgitta)  

Ett par andra ridlärare säger istället att de medvetet är stränga, speciellt 
mot yngre och nybörjare och det är för att eleverna behöver lära sig ordning 
och reda. ”De små barnen tycker ”stränga fröken”, då är det ordning och 
reda tycker de. Ordning och reda och säkerhet men då tycker de jag är jät-
testräng men då måste de liksom inordna sig i gruppen och sen när det fun-
kar så småningom så släpper man dem mer och mer.” (Hanna) Men det är 
också ett tecken på en vilja att det ska gå bra för eleverna och ett engage-
mang från ridläraren som leder till frustration och ilska när instruktionerna 
kanske inte går fram eller när eleverna inte klarar av att göra det ridläraren 
vill. Här säger t.ex. Birgitta att hon lärt sig hantera detta med tiden. ”Sen 
med åldern, jag var hetare förut, när man var yngre blev man mer arg om 
de inte gjorde någonting. Man ville så gärna och så går det inte (syftar här 
på elevens genomförande av en rörelse eller dylikt förf. kom.), men det fun-
kar ju inte så.” (Birgitta) 
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Som kontrast till denna mer stränga syn och attityd har Anna en reflekt-
ion: ”Jag kan ju förstöra en lektion väldigt lätt, det beror ju på mig om det 
blir god stämning. Beroende på hur jag lägger upp lektionen, om folk blir 
rädda, jag kan ju avvärja väldigt mycket genom att skoja lite. Det behöver 
inte vara så seriöst men ändå vara varsam med sin roll. Jag får inte bete 
mig, jag var mycket tuffare och hårdare förr. Det kan skära även om man 
inte förstår det, man får tänka på vad man säger.” (Anna) 

5.7.6. Sammanfattande ord om regler/förhållanden 
Många normer och regler styr hanteringen av hästarna och förhållningssättet 
i stall och ridhus men dessa finns sällan nedskrivna. Eleverna får exempelvis 
lära sig de olika ridvägarna i ridhuset och hur de ska förhålla sig i relation 
till övriga ekipage i ridhuset redan från första ridlektionen. Ridlärarna för-
väntar sig tystnad och koncentration under ridlektionerna, även om de inte 
säger det i ord så visas det i handling. En av ridlärarna menar att hon inte är 
lika korrekt om hon pratar och skämtar med eleverna. De normer som finns 
överförs i både handlingar och ord. Hästen och skötseln av denna anses vik-
tigare än att sköta om sig själv. Vikten av att sköta om sin häst är en gammal 
norm som ibland kan gå till överdrift, en av ridlärarna menar att ryttare ofta 
försakar sina egna behov för att ta hand om hästarna. Det finns flera olika 
ordspråk som belyser detta. 

Många ridlärare anser att föräldrar som lägger sig i ridlektionerna är ett 
vanligt problem som de t.ex. hanterar genom att anvisa föräldrar och syskon 
till ridskolans kafeteria. Ridlärarna i studien menar att hästarna kan bli 
störda, att de själva blir störda och att det försvårar för eleverna, dels då 
föräldrarna hjälper till så mycket att eleverna inte får pröva och lära sig 
själva, dels att eleverna måste lyssna både till föräldrar och ridlärare samti-
digt och det medför bland annat koncentrationsproblem. Som ridlärare måste 
man ibland diskutera rideleverna och deras prestationer under ridlektionerna 
med deras föräldrar för att förklara eventuella motgångar eller problem ele-
verna stöter på i sin ridning. 

Säkerheten är högt prioriterad av ridlärarna, man arbetar aktivt för att få 
ett bra och tryggt hästmaterial på ridskolan. Man är medveten om sin roll 
som förebild och arbetar medvetet för att lära eleverna hantera hästarna på 
ett säkert sätt. Ibland tar säkerhetsarbetet överhand och påverkar ridutbild-
ningen genom att ridlärarna inte vågar utmana eleverna med nya övningar 
eller nya situationer då det skulle kunna medföra något ökad säkerhetsrisk. 
Några situationer där säkerheten i viss mån brast noterades dock i samband 
med observationerna. Det var främst i början eller slutet av ridlektionerna 
men i något fall även under lektion. 

Många ridlärare upplever tidsbrist, framförallt genom att de inte hinner se 
och hjälpa varje elev så mycket som de skulle önska. Det är också lätt hänt 
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att man förlorar mycket tid om en häst krånglar i en övning säger flera av 
ridlärarna. Några ridlärare har löst detta med att man med åren sänker sin 
ambitionsnivå och anpassar sig efter situationen. Flera av ridlärarna vill 
gärna ge individuell feedback i slutet av lektionen och detta är något som 
inte alltid hinns med. Det är också viktigt att vid t.ex. genomgångar sortera 
ut vad man vill säga så man inte pratar för mycket och då tar upp för mycket 
tid på genomgången och därmed inte hinner låta eleverna rida så mycket, 
menar några ridlärare. 

En hel del faktorer kan störa miljön runt ridlektionerna, till exempel vä-
derförhållanden, underlag på ridbana eller i ridhus, olika störande ljud som 
kan skrämma hästarna eller försvåra för ridläraren att göra sig hörd. Hästar-
nas utrustning är viktig och påverkar undervisningen, liksom också antalet 
elever under lektionerna. Många elever under en lektion kräver mer av både 
lärare, hästar och elever. Undervisningsmiljön varierar från att vara lugn och 
behaglig med ridlärare som poängterar vikten av beröm och att ha kul, till 
ridlärare som förespråkar disciplin och ordning under lektionerna och är mer 
fokuserade på att korrigera eleverna när de gör fel. 

5.8. Ridlärarkollegor  
”Ridlärare” är idag den samlade benämningen på alla som undervisar i rid-
ning på ridskolor, oavsett vilken utbildning man har. Det finns två olika 
grundinställningar till ridläraryrket representerade bland de deltagande ridlä-
rarna. Det finns de som jobbar som ridlärare för att de tycker om att lära ut 
och gillar umgänget med människor och dessutom tycker om djuret, hästen. 
”Ska du jobba på ridskola måste du tycka om människor, det räcker inte 
med att du gillar hästar.” (Anna) Sedan finns det de som vill arbeta med 
hästar och då funnit ridläraryrket som ett sätt att kunna göra det. ”Det är väl 
det att varför jobbar man som ridlärare, det är ju inte för att lära folk rida 
utan det är för att få umgås med djuret, hästen, det är hästarna som fascine-
rar mig.” (Birgitta)  

En annan omdiskuterad del i ridläraryrkessammanhang är huruvida ridlä-
raren måste kunna rida på en hög nivå eller inte. Här går meningarna isär 
bland ridlärarna i studien. Vissa anser att man måste kunna rida bra för att 
kunna lära ut och andra tycker att det räcker att om man är en god pedagog 
så kommer man långt. Ytterligare en åsikt är att man måste ha både och, 
vara en duktig ryttare och kunna se ekipage och förstå vad som händer samt 
kunna förmedla detta.  

Här kommer ett par av ridlärarna in på tanken om förebilder. Det finns få 
goda förebilder, tycker de. ”Det är tråkigt för jag har inga förebilder bland 
tränare hur man ska vara mot barnen, det är bara de gamla militärerna och 
man var ju själv lite rädd för dem.” (Anna) Men samtidigt visar nedanstå-
ende citat på att denna militära kultur ändå hänger kvar när samma ridlärare 
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säger att: ”Sen är det klart man kan inte hålla på och dalta, jag är nog 
ganska bestämd och jag tror inte det är så många som skulle börja käfta 
med mig i ridhuset. Men jag vill ju inte skrämma dem.” (Anna) Flera ridlä-
rare hänvisar till när de själva lärde sig rida och att då fick man ju själv mest 
kritik och då var det tuffa tag... Fanny är en av de ridlärare som varit med 
länge och som bär med sig denna typ av värderingar: ”Det jag absolut inte 
tolererar är ungar som sätter igång och grinar under lektion för att de inte 
kan göra någonting utan då, hörru, det är det du är här för att lära dig, jag 
tolererar inte pip. Då kan de vara hemma och leka med dockor. De ska lära 
sig att hästar är hästar och inga my little ponnies. Eleverna ska lyssna och 
vara på alerten och försöka, går det sen inte av någon anledning då kan de 
få hjälp men inte pipa för att få hjälp.” (Fanny) 

Flera av ridlärarna menar att de med åren lärt sig att ta det lugnare under 
lektionerna och inte bråkar och skäller lika mycket på eleverna som när de 
var unga och oerfarna. De menar att de med mer erfarenhet vågar ta det lug-
nare. ”Det är väl det också med känslan, man har jobbat i så många år att 
man hittat liksom, man har fått en annan inlevelse i undervisningen än vad 
man hade för tio år sedan.” (Hanna) 

Men man kan också se av fältanteckningarna att några av de äldre ridlä-
rarna uppträder lite mer resignerat än de yngre och inte längre är lika ambi-
tiösa och måna om elevernas vidareutveckling som de yngre ridlärarna. En 
ridlärare säger själv att hon blivit lite lat med åren och inte är lika aktiv med 
instruktioner till eleverna. Ett annat exempel är en ridlärare som säger att 
hon inte orkar hålla sig uppdaterad och gå kurser. ”En annan av de anställda 
har ju gått sån här pedagogikkurs och så, och jag kan ju bara konstatera att, 
jag orkar inte engagera mig så…” (Jenny) Just detta att man resignerar med 
åren är det en av de yngre ridlärarna som kommenterar – hon vill inte bli 
sådan. 

Det kan dock vara en fördel, kanske främst för ridläraren själv, att man 
med åren lugnar ner sig och inte är lika ambitiös. ”Jag tror jag har lugnat 
ner mig med åren och kan se när eleverna är på rätt väg och kunna be-
römma där. Speciellt eftersom jag själv är så målinriktad kan det vara svårt 
att nöja sig med det lilla, när det är på rätt väg. Förut blev jag mer frustre-
rad men jag har lärt mig att det inte hjälper.” (Inger) 

Avslutningsvis några ord om samarbetet mellan ridlärarna. På några av 
ridskolorna framkommer det att det är ett gott samarbete ridlärarna emellan 
gällande t.ex. säkerhetsfrågor och lektionsplanering. De har tillsammans 
tagit fram gemensamma övningar och förhållningssätt. ”Vi har ett lektions-
kompendium som vi jobbat fram tillsammans och där står allt som gäller 
från klädsel för både lärare och elev till vad som gäller för vilken nivå man 
rider. Sen här har vi mål för varje nivå utskrivet. Sen har vi en övningspärm 
också som man kan utgå ifrån. Vi har pratat ihop oss mycket om sånt här, 
det fungerar jättebra. Sen gör varje lärare egen planering och de har avsatt 
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tid för planering.” (Inger) Medan ridlärarna på några andra ridskolor arbetar 
mer på egen hand med planering. Man har kanske bara ett grundschema med 
t.ex. hästarnas arbetsfördelning gemensamt framtagen på ridskolan. 

5.8.1. Sammanfattande ord om ridlärarkollegor  
Det finns två grundinställningar till ridläraryrket. Det finns de som valt yrket 
för att de i grunden tycker om hästar men framförallt för att de vill lära ut 
ridning till andra. Sedan finns det de som valt yrket främst för att de vill 
arbeta med hästar. En annan fråga som delar upp ridlärarna är huruvida man 
behöver vara en skicklig ryttare eller inte. Vissa anser att det är nödvändigt 
att själv kunna rida bra för att kunna förmedla det till andra medan andra 
menar att det viktigaste är att vara en god pedagog. Några ridlärare menar att 
det inte är särskilt vanligt med goda förebilder inom ridlärarkåren. Många 
har egna erfarenheter av ridlärare med höga krav och militär ordning. Sam-
arbetet ridlärare emellan är inte särskilt utvecklat, oftast planerar ridlärarna 
sina lektioner var för sig, även om det ibland finns en gemensam översiktlig 
planering för terminen. 

5.9. Utbildning  
Här redovisas de deltagande ridlärarnas tankar om sin utbildning, fortbild-
ning eller avsaknad av utbildning. Om man börjar med att titta på de delta-
gande ridlärarnas utbildning så är det stor spridning. Det är allt från outbil-
dade ridlärare som är unga och nya i yrket till äldre, erfarna och väl utbil-
dade ridlärare. Det är en som helt saknar pedagogisk utbildning, ett par ridlä-
rare har gått den två-tre veckor långa ridledarkursen, fem av ridlärarna har 
gått ridinstruktörskurser på alla olika nivåer och därmed av olika omfattning 
och slutligen har två stycken gått hippologprogrammet. 

Oavsett utbildning säger allihop att de får stöd och hjälp med sin fortbild-
ning från ridklubben eller ridskolan där de är anställda. Formen för fortbild-
ning är dock nästan uteslutande i form av egen färdighetsträning i ridning. 
Sådan fortbildning i form av korta kurser för olika tränare eller olika clinics 
finns det ett relativt stort utbud av. Några av ridlärarna menar att det är den 
enda typ av fortbildning de är intresserade av. ”Fortbildning? Det finns ju 
inget från ridsportförbundet som ger oss något när man hållit på så här 
länge, utan det är ju mer att man åker på kurser för sin egen ridning för då 
får man inspiration, det är något som funkar för mig i varje fall. Eller att 
man åker och tittar på andra som rider. Jag känner inte att jag läst om nå-
gon fortbildning som jag skulle vilja åka på men det är klart är du ny i yrket 
kan ju kurser ge något, jag har ju tjugo år i branschen och då blir det ju 
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så... Vi får träningsbidrag för att åka på träning med egen häst. Det ger 
både inspiration och idéer.” (Birgitta) 

Fortbildning i form av egen ridträning är något som verkligen uppskattas 
av ridlärarna, de får där t.ex. inspiration till nya övningar och kan lära sig 
nya tekniker eller få tips som de i sin tur kan förmedla till sina elever. ”För 
mig är det ganska naturligt att prata om känsla med hästarna. Jag berättar 
för mina elever att det här har jag kommit på och prova det här och så för-
söker jag förklara det här. Och så är det om jag till exempel varit på egen 
träning och kommit på något då tar jag med det till mina elever och berättar 
i undervisningen.” (Hanna) 

Ett par andra ridlärare säger att de gärna skulle vilja ha pedagogisk fort-
bildning men att det inte finns kurser att tillgå. En ridlärare hade dock helt 
nyligen varit på en föreläsning gällande en pedagogisk metod som hon även 
”testat” på egna lektioner. ”Apropå ingenting var vi på föredrag häromda-
gen och jag provade faktiskt det litegrann med några vuxna elever just för 
att de inte skulle rida så mycket med hjärnan och skallen utan bara koppla 
ifrån och bara känna. Inte tänka för mycket och börja ratta runt för mycket. 
Det gick faktiskt jättebra. De fick prova att hela tiden vrida på huvudet för 
att inte fastna och stirra ner på hästen. Det var många som sa efteråt att det 
var jättebra!” (Diana) 

Avsaknad av utbildning och därmed kunskap är det några av ridlärarna 
som tar upp. Cissi tycker det är svårt att tala om hur man lär ut en känsla. 
”Det här är svårt, det här med hur man ska uttrycka sig eftersom jag inte 
har någon utbildning och jag känner att jag skulle vilja ha mer utbildning så 
man lär sig uttrycka sig och veta hur man ska säga.” (Cissi) Ellen säger att 
hon slussar vidare elever som börjar bli duktiga till en mer utbildad instruk-
tör. ”Sen får man ju känna sina egna begränsningar också, jag har ju inte så 
mycket utbildning och är det elever som börjar bli väldigt bra så slussar jag 
dem vidare till en mer utbildad instruktör som kan ta dem vidare.” (Ellen) 
En tredje ridlärare konstaterar att när eleverna vill veta lite mer, få mer detal-
jer om sin ridning så känner sig ridläraren lite ”grund” i sin utbildning. 

5.9.1. Sammanfattande ord om utbildning 
I studien återfinns allt från relativt outbildade ridlärare som är unga och nya 
i yrket till äldre, erfarna och välutbildade ridlärare. Det är en som helt saknar 
pedagogisk utbildning, ett par ridlärare har gått den två-tre veckor långa 
ridledarkursen, fem av ridlärarna har gått ridinstruktörskurser på alla olika 
nivåer och därmed av olika omfattning och slutligen har två stycken gått 
hippologprogrammet.  

Den vanligaste formen för fortbildning, och den mest efterfrågade fort-
bildningen, är egen färdighetsträning i ridning. Genom den typen av fort-
bildning tycker ridlärarna att de får inspiration och tips om nya bra övningar 
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för sina egna ridlektioner. Några av ridlärarna efterlyser pedagogisk fort-
bildning men menar att utbudet är dåligt. 

5.10. Ledare och stallvärdinnor 
Det finns några olika personalkategorier på ridskolorna, det är ridlärare och 
stallpersonal som är anställda och sedan finns det ofta hästskötare och stall-
värdinnor som är där mer eller mindre ideellt. I detta avsnitt berörs arbets-
fördelningen mellan ridläraren och övrig personal i samband med ridlektion-
erna. Flera ridlärare använder sig av ungdomar som tillbringar sin fritid i 
stallet. De har ett par olika funktioner. De kan vara hästskötare som hjälper 
eleverna att göra iordning hästarna inför ridlektionerna. Hästskötarna brukar 
också hjälpa till att leda hästarna i samband med nybörjarlektioner där ele-
verna inte klarar av hästarna själva ännu. Här är det viktigt att den som leder 
hästen fungerar som ridlärarens förlängda arm. Fanny förklarar så här: ”När 
jag har ledare, på lite grönare elever, är det ett stort ansvar att den som 
leder lyssnar på vad jag säger och kan förmedla det som jag säger till ele-
ven. För jag står inne på mitten och barnen är så upptagna med att hålla 
och de tittar på hästen och de tittar på varandra och då är det viktigt att 
någon som är nära dem kan ta hand om dem.” (Fanny) 

Ibland fungerar några av dessa ungdomar som så kallade stallvärdinnor 
och dessa finns då i stallet eller ridhuset för att hjälpa till när hästarna ska 
göras iordning, under uppsittning eller för att svara på frågor. Ibland brukar 
de ha teorilektioner med eleverna. Det är ofta något som ridlärarna inte prio-
riterar under ordinarie lektionstid utan då löser man det på detta vis istället. 

5.10.1 Sammanfattande ord om ledare och stallvärdinnor  
Ibland hjälper hästskötare till under ridlektion genom att leda nybörjare in-
nan de lärt sig rida själva, de fungerar då som ridlärarens förlängda arm. 
Ibland finns också dessa ungdomar med vid utdelning och iordningställande 
av hästarna i stallet, de kallas ibland för stallvärdinnor. Detta kräver att le-
darna förmår vidareförmedla vad ridläraren säger till eleverna.  

5.11. Status och respekt 
Flera ridlärare vittnar om att det finns en tendens till att ridläraren anses vara 
den som ”vet allt om allt” och det kan vara svårt som elev att ifrågasätta 
något ridläraren säger.  En av ridlärarna uttrycker att hon inte är tillfreds 
med denna ordning: ”Jag gillar inte det militära tänket inom ridsporten där 
ridläraren är allsmäktig och talar om exakt hur eleverna ska göra. Det är 



 85 

mycket bättre om du får en övning som du sen ska göra så kan du instruera i 
det lilla men sen vill jag trolla bort mig själv, eller stå i en hörna och hjälpa 
eleverna.” (Anna) 

Sen finns det andra ridlärare som säger att de vill att eleverna gör som de 
säger utan att ifrågasätta. ”Jag vill att de ska fråga och det tycker jag de gör 
om det är något konstigt eller något de inte riktigt köper så jag kan förklara 
hur jag tänker... Men sen så vill jag ändå att de ska prova mitt sätt och mina 
metoder, jag vill liksom inte bli ifrågasatt under lektion för det har man 
liksom inte tid med och sen så tycker jag att rider man för någon så får man 
lite grann till en början köpa och prova. Så jag vill inte ha jättediskussioner 
om varför och varför inte men vill ändå ha en ide om vad de tycker ifall de 
tycker det är konstigt eller inte... Men däremot vill jag inte att de börjar 
hitta på egna övningar utan att de följer de instruktionerna de får...” (Gun-
nel) 

Inger säger att hon också märkt att när eleverna lär känna sina ridlärare 
lite mer så har de lättare att ställa frågor, men generellt sett är hennes erfa-
renhet att eleverna är lite rädda för henne. ”Jag är ganska sträng tror jag, 
men många elever är ganska rädda när de börjar rida för mig, men det är 
nog mycket för att jag är ridskolechefen också. Men jag kan vara ganska 
bestämd med att de ska göra vad jag begär, jag brukar säga att de rider 
bara fyrtiofem minuter så då vill jag att de koncentrerar sig men så ger jag 
mycket beröm och feedback också.” (Inger) 

Diana konstaterar att elever kanske generellt har mycket respekt för lära-
ren. ”Förr satt man bara tyst och tog emot, men sen är det väl generellt att 
man som elev har lite respekt för läraren och kanske inte riktigt vågar fråga 
eller säga allt.” (Diana) 

Denna respekt har även Fanny märkt av och hon menar att de som borde 
vara i störst behov av att ställa frågor, inte vågar göra det. ”De lite mer 
avancerade grupperna kan ju ibland ställa frågor under lektion men nybör-
jarna som kanske borde ställa frågor de ställer ju inga frågor förstås. Visst 
uppmuntrar jag dem att ställa frågor och speciellt vid genomgång av nya 
rörelser så händer det inte sällan att eleverna ställer frågor och det säger 
jag också om det är något ni inte förstår eller inte hör, så fråga. Men det är 
ju inte alltid ungarna vågar göra det.” (Fanny) 

5.11.1. Sammanfattande ord om status och respekt 
Ridlärarna vittnar om att de oftast ingjuter respekt hos sina elever och en del 
uttrycker att de också vill göra det. Flera ridlärare menar att det finns en 
tradition inom hästnäringen att ridläraren ”vet allt om allt”. Många elever 
tvekar inför att ställa frågor till dem. Det finns också ridlärare som inte vill 
bli ifrågasatta, framförallt inte under pågående ridlektion. 
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5.12. Summering av kapitlet 
I detta kapitel var avsikten att beskriva och synliggöra den pedagogiska 
praktiken, ridlektionens verksamhet och nu ska denna verksamhet sättas in i 
den teoretiska analysmodellen. Först en kort förenklad redogörelse för hur 
de olika knutarna har identifierats och kategoriserats. Knutarma är inte sta-
tiska utan kan växla över tid och i kapitel 6 kommer detta att beskrivas utför-
ligt. Eftersom det är ur subjektets perspektiv jag studerar det aktuella verk-
samhetssystemet innebär det att ridläraren är subjekt. Rideleverna är objekt 
och de som ska nå ett resultat och det är framförallt mot dem ridlärarna rik-
tar sig. Målet med verksamhetssystemet är att eleverna ska lära sig rida. För 
att kommunicera med objektet måste subjektet använda sig av verktyg som 
kan vara hästar, kommunikation och pedagogiska metoder. Nästa knut i 
systemet är regler/förhållanden, sådant som ramar in verksamheten. Ur det 
aktuella materialet har föräldrar, säkerhetstänkande, normer och regler, tids-
ramar samt miljö identifierats. Gemenskap är andra personer som skulle 
kunna ha samma roll som subjektet, med andra ord, ridlärarkollegor. Till 
denna knut hör också ridlärarkollektivets utbildning och fortbildning. Till 
sist handlar arbetsdelning om hur arbetsfördelningen kan se ut mellan ridlä-
raren, stallvärdinnor eller ledare vid ridlektioner samt hur status och respekt 
påverkar verksamheten. Se figur 4 för en överskådlig bild av samtliga knu-
tar. 
 

 
Figur 4. En bild över de knutar som identifierats i ridlektionsverksamhet, 
inplacerade i analysmodellen. 
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I detta kapitel har jag försökt ge en fyllig och bred bild av ridlektions-
verksamhet och dess olika delar, det som i den teoretiska modellen kallas 
knutar. Jag går nu vidare i analysen. Först kommer en redogörelse för de tre 
typer av verksamhetssystem vid ridlektioner som har utkristalliserats under 
analysarbetets gång. Därefter beskrivs de tre verksamhetssystemen var för 
sig och det utbyte som förekommer mellan de olika knutarna samt olika 
nivåer av motsättningar. 
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6. Ridlektionen - en växlande verksamhet  

Ridlärarna i studien har i tal och handling gett uttryck för en del olika mål, 
dels för sina ridelever och dels med sina ridlektioner. Jag kommer här att 
redovisa hur dessa placerats in i olika områden för att på det viset belysa att 
det förekommer ett antal parallella verksamhetssystem. Med andra ord kan 
man säga att det visade sig att de olika knutarna samverkar på flera sätt och 
bilden ändrar sig kontinuerligt. Här är det viktigt att tydliggöra att det inte är 
ridlärarna som delas in i olika grupperingar utan det som framkommit är att 
det finns ett antal verksamhetssystem som växlar över tid och det är ridlek-
tionen som betraktas som ett verksamhetssystem.  

Många uttalanden och under ridlektionerna observerade handlingar kan 
sammanfattas med att de speglar ett fokus på hästen i verksamheten. Hand-
lingar är resultatinriktade, d.v.s. de utförs med en bestämd avsikt att leda till 
ett visst mål. Men de är också anpassade efter på vilket sätt målet ska uppnås 
(Leontiev, 1978). Genom att beakta dessa aspekter blir det tydligt att vissa 
ridlärare har hästens välmående som mål för verksamheten. T.ex. säger 
några ridlärare rakt ut att hästens bästa kommer i främsta rummet. Några 
ridlärare poängterar också att övningar utformas först och främst för att 
passa hästarna. Ett annat exempel är uttalanden som tydliggör att eleverna i 
första hand måste lära sig förstå sig på hästen som individ. Jag kallar detta 
för ”verksamhetssystem med hästfokus”. 

En annan typ av uttalanden och handlingar visar på en elevorientering hos 
ridlärarna. De kan exempelvis påtala att det viktigaste är att eleverna har kul. 
Ridlärarna menar att det måste vara säkert för eleverna under ridlektionerna. 
Ridlärarna säger sig ha ambitioner att verkligen förklara för och stödja ele-
verna i deras lärande, de vill förmedla en känsla till eleverna. Detta kallar 
jag för ”verksamhetssystem med elevfokus”. 

Slutligen förekommer en del uttalanden och handlingar bland ridlärarna 
som kan förklaras av exempelvis okunskap, ointresse, oförmåga eller lik-
nande. En ridlärare vet inte om ridskolan har några uppsatta mål med sin 
verksamhet och hon sätter heller inte upp mål för sina ridlektioner. En annan 
ridlärare menar att det blir rätt mycket slentrian under lektionerna och att 
hon gör det mesta på rutin. Det finns också uttalanden som t.ex. handlar om 
ridlärarens egen upplevelse av otillräcklig utbildning. Detta kallar jag för 
”verksamhetssystem med o-fokus”. Här har en hel del olika begrepp före-
kommit under arbetets gång men jag fastnade till slut för ”o-fokus”. Det är 
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inte så att det inte finns något mål, det är bara att det antingen skiftar från det 
ursprungliga eller blir otydligt (ofokuserat) en kortare eller längre period. 
All verksamhet har, enligt Engeström, Lompscher och Rückriem (2005), ett 
mål men här blir målet att ”bara” genomföra verksamheten och ridlektionen 
är objekt. I anslutning till detta verksamhetssystem skiftar objekt och mål 
ofta, till skillnad från de två andra verksamhetssystemen jag identifierat, då 
dessa behåller ett visst mål över längre tid. O-fokus växlar av olika anled-
ningar in då och då i de andra två verksamhetssystemen. 

Verksamhetssystemen styrs alltså av det för verksamheten aktuella målet 
men man måste komma ihåg att även detta kan vara växlande (Engeström, 
2000). Vi tar ett exempel, under en ridlektion där ridläraren i samband med 
intervju tydliggjort att hennes mål är att förmedla känsla för ridningen till 
eleverna och ridlektionen, med andra ord har elevfokus, så stannar plötsligt 
en av hästarna och vägrar röra på sig. Här flyttas då ridlärarens fokus till att 
arbeta med hästen och målet att lära hästen lyda, i detta fall lyda den speci-
fika eleven som just nu sitter på hästryggen. Då har verksamhetssystemet för 
en stund fått hästfokus. Citatet som följer visar att det är just hästen som är i 
fokus för ridläraren och inte eleven eller ekipaget; ”... men det var ju svårt 
med de här hästarna som stökade runt och tog en större del av tiden. Det 
blir ju synd om ryttarna som sitter på de andra hästarna för de får ju mindre 
uppmärksamhet då. Man måste ju ägna sig mer åt de hästar som stökar 
runt.” (Anna) 

På samma sätt som det kan finnas flera olika verksamhetssystem som 
växlar så kan också knutarna i systemet vid olika tidpunkter definieras olika. 
I denna studie definieras hästarna ofta som verktyg av ridlärarna, d.v.s. de 
används av ridlärarna, som är subjekt, för att förmedla kunskap i ridning till 
eleverna, objekt. Men hästarna kan i vissa fall också definieras som gemen-
skap. Några av ridlärarna påtalar till exempel att de ser hästarna som kolle-
gor och hjälplärare. I ovan nämnda situation när ridläraren bytte från elevfo-
kus till hästfokus p.g.a. att hästen inte ville röra på sig skulle det också 
kunna vara så att hästen går från att vara verktyg till att bli objekt - som ska 
lära sig lyda. Rideleven blir då verktyget genom vilken ridläraren försöker 
lära hästen att lyda. 

På detta sätt växlar hela tiden knutarna och verksamhetssystemen inom 
vilka ridlärarna befinner sig. I det följande är avsikten att utifrån de i kapitel 
5 beskrivna knutarna analysera och synliggöra motsättningar som kan finnas 
på de fyra olika nivåerna i respektive verksamhetssystem, eller som Enge-
ström skulle ha uttryckt det, vi ska nu studera ”knutarbetet”. Detta hör till 
den fjärde av de fem principer som Engeström framhåller som grunden i sin 
definition av verksamhetsteorin, jag återkommer till de andra fyra principer-
na längre fram. Den fjärde principen innebär med andra ord att motsättning-
ar hela tiden uppstår och upplöses och det är dessa växlingar som för verk-
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samheten framåt (Engeström, Miettinen & Punamäki, 1999, Engeström, 
Engeström & Vähäaho, 1999 samt Engeström, 2005). 

Det känns nu aktuellt att påminna om att ordet ”motsättning” inte behöver 
tolkas som att det förekommer någon form av konflikt, det är inte avsikten. 
Engeström använder som nämnts tidigare ordet knutarbete och menar att det 
är ett utbyte mellan knutar. Det viktiga är, enligt Engeström (1987, 2005) att 
det hela tiden sker växlingar mellan olika aktiviteter och knutar och det är 
detta som ska analyseras här. I avsnittet om Engeströms analysmodell (av-
snitt 3.2.) beskrevs detta utförligare. 

6.1. Verksamhetssystem med hästfokus 
Inom detta verksamhetssystem är det hästens välmående som prioriteras. 
Ridlärarna lägger upp lektionsövningar främst utifrån hästarnas dagsform. 
Ridläraren anpassar valet av häst så att rätt elev hamnar på rätt häst främst 
för att underlätta för hästarna. Budskapet till eleverna är att hästen alltid 
kommer i första rummet. 

Hästarna ses som arbetskamrater och hjälplärare av flera av ridlärarna. 
”Det är jag och mina arbetskamrater, alltså hästarna, som har det stora 
ansvaret för att lektionen fungerar. Det är att jag valt rätt hästar och rätt 
övning och att de fungerar ihop som gör att man kan få det att fungera.” 
(Diana) Birgitta är inne på samma spår gällande arbetsdelning som Diana 
men anser att det är ridläraren som bär ansvaret. ”Visst har man övningar 
som jag vet att hästarna fungerar på och sen låter man hästarna lösa det. 
Men det är ju fortfarande jag som är lärare och ska ge eleverna, sen är det 
ju naturligt att hästarna också hjälper till, men ansvaret ligger ju på mig.” 
(Birgitta) 

Vissa menade vid intervjuerna att man som ridlärare ibland nästan rider 
hästen genom eleven, man säger hela tiden hur eleven ska göra och om ele-
ven då gör rätt kan ridläraren genom eleven få hästen att utföra olika rörel-
ser. Denna metod används inte av alla ridlärare, vissa menar att man då tar 
bort alla initiativ från eleverna. De slutar tänka själva och gör bara vad ridlä-
raren säger.  

Nästan alla ridlärare säger att de regelbundet rider ridskolans hästar så att 
de ska veta hur dessa mår och känns att rida på. ”Sen när man har nya häs-
tar försöker jag alltid vara med även om jag inte rider, man vill ju lära 
känna dem”. (Inger) En annan strategi som ett par av ridlärarna nämner är 
att de hör med andra som ridit hästarna för att få en bild av hur hästarna 
fungerar. ”Har inte ridit igenom alla hästarna ännu. Det är ju nyttigt att 
sitta på hästarna för man uppfattar dem ju kanske på ett annat sätt från 
marken. Lyssnar annars också ganska mycket på de elever som är duktiga 
och hör hur de upplever hästarna.” (Gunnel) Överhuvudtaget är ridlärarna 
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noga med att lära känna alla hästarna, vilket de sedan har användning av 
under ridlektionerna. ”Vi känner ju våra hästar, så man kan läsa av dem, det 
räcker ofta att man blänger lite på dem om de är busiga, men oftast kan man 
hålla dem i schack genom att morra lite åt dem om det är så. Men de är ju 
hästar så visst kan de hitta på bus.” (Birgitta) De rider också hästarna i de 
fall hästarna behöver vidareutbildning eller ridas för att rätta till någon olat 
som hästen lagt sig till med. 

6.1.1. Motsättningar på den första nivån 
På den första nivån handlar motsättningarna om olika mål eller konkurre-
rande intressen inom en knut (Engeström, 1987, 2005). Motsättningarna på 
denna nivå är främst kopplade till prioriteringar hos ridlärarna mellan att 
sätta hästen i främsta rummet och att prioritera eleverna och deras lärande. 

Behovet av att lyssna på hästarna och anpassa ridning och undervisning 
efter hur hästarna mår är något som ridlärarna återkommer till. ”Det får 
aldrig bli liksom, jag brukar säga så att ridning är så föränderlig hela tiden 
utan hästarna ändrar sig hela tiden olika saker händer och då måste du 
anpassa dig och din ridning efter vad som har hänt så jag försöker inmata 
att det är föränderligt. Ingenting är säkert utan nästa gång får du göra på 
ett annat sätt. Öka medvetenheten om hur föränderlig ridningen är.” 
(Hanna) 

Den kluvna inställningen till huruvida hästarna eller eleverna är i fokus 
när det gäller lektionsupplägg och övningar kommer fram vid upprepade 
tillfällen under intervjuerna. Detta dilemma åskådliggörs på ett tydligt sätt i 
följande citat: ”Vi jobbar jättemycket utifrån hästarna, lägger upp övningar 
så det ska passa dem. Vid hoppning har vi alltid markbommar för att göra 
det lättare för dem, vi hoppar inte så högt, vi hoppar oxrar väldigt sent. De 
som inte hoppar så ofta har inte så bra balans och då frestar det på hästar-
na om de ska hoppa längdhinder. Vi har vissa hästar som de inte får sitta 
ner på i traven förrän väldigt sent, framförallt storhästar. Vissa hästar går 
på olika inspänningstyglar för att skona hästarna. Skänkelvikningar gör vi 
mycket i skritt och korta sträckor. Eftersom vi inte har sådant fokus på att de 
ska gå på tygeln är det inga som sitter och drar hästarna i munnen. Så häs-
tarna kommer nog före eleverna fast det får man inte säga.” (Inger) 

Någon av ridlärarna beskriver sina elever som vetgiriga men att eleverna 
ändå inte frågar ridlärarna så mycket. En av ridlärarna har en förklaring till 
detta, hon menar att ”Ridning är så engagerande för ryttaren så de hör helt 
enkelt inte. De är så inne i det de gör att man får vara glad om de hör att de 
ska sakta av.” (Fanny) Detta har med koncentration att göra och det faktum 
att det kan vara mycket svårt för eleverna att koncentrera sig på två saker 
samtidigt, d.v.s. att eleven måste dela sin uppmärksamhet mellan häst och 
ridlärare och då väljer att koncentrera sig på hästen. De flesta ridelever är 
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ganska tysta under ridlektion, som en av ridlärarna uttryckte det, ”De flesta 
tänker inte så mycket utan bara rider.” (Cissi) Men motsatsen kan också 
förekomma, eleverna tänker så mycket på att det ska bli rätt så de glömmer 
bort att rida.  

Det hästfokus som förekommer inom detta verksamhetssystem visar sig 
exempelvis i att motivet för de flesta ungdomar som ställer upp som ledare 
eller stallvärdinnor i samband med ridlektioner är att de själva ska få rida 
som betalning för sin insats. De har med andra ord inte i första hand ett in-
tresse för att undervisa elever i ridning. Detta är förklaringen, enligt en ridlä-
rare, till att ledarna ibland slarvar med att instruera och förklara när de hjäl-
per till under ridlektionerna. Problemet med detta är att stallvärdinnor-
na/ledarna ska fungera som ridlärarens förlängda arm och förmedla det ridlä-
raren säger speciellt vid nybörjarlektioner. Fungerar det inte får eleverna inte 
den hjälp de kan behöva, något som är speciellt viktigt för nybörjare. 

Hästfokus tar sig också uttryck i att personer som är duktiga ryttare fram-
hålls som duktiga på det mesta som rör hästar, med andra ord även på att 
undervisa. Dessa ridlärare som är skickliga ryttare och hästmänniskor har 
hög status och ses som förebilder, även då de inte är särskilt ”pedagogiska”, 
enligt vad som framkommer under intervjuerna. Några ridlärare ger också 
exempel på kollegor som inte visar förståelse för elevernas lärande utan ger 
mycket kritik och är väldigt hårda under sina lektioner. Är detta då skickliga 
ryttare ursäktas de i högre grad än om de är ”vanliga” ridlärare med ordinär 
ridskicklighet. Motsättningen ligger i värderingen att hästen (och kunskap 
om den) är viktigare än ryttaren/eleven (och kunskap om lärande) trots att 
verksamheten förekommer på en ridskola och det övergripande målet med 
en ridlektion är att elever ska ges förutsättningar för, och lära sig rida. 

6.1.2. Motsättningar på den andra nivån 
I det följande beskrivs de motsättningar mellan två knutar som är utmär-
kande för verksamhet med hästfokus. Motsättningar mellan två knutar kän-
netecknas av problem emellan knutar som i exempelvis studien av lärarut-
bildningar, som beskrevs tidigare, där ett visst datorprogram (verktyg) skulle 
användas (regler/förhållanden) trots att det inte fungerade fullt ut (Fiedler, 
Mullen & Finnegan, 2009). 

6.1.2.1. Motsättningar mellan ridlärare och ridelever 
Gällande motsättningar mellan ridlärare, subjekt och elev, verktyg (se figur 
5) är dessa koncentrerade till att gälla elevernas inställning till häst och rid-
ning. Ridlärarna vill försäkra sig om att eleverna har ”rätt” inställning till 
hästarna och kan därmed ibland verka hårda gentemot eleverna. Ridlärarna 
säger sig vara måna om att eleverna behandlar hästarna på bästa sätt. 
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Figur 5. Motsättningar mellan ridlärare, subjekt och ridelev, verktyg. 

 
Det några av ridlärarna lyfter fram är att eleverna måste lära sig vara med-
vetna om att hästar är levande varelser. De vill att eleverna hela tiden ska 
försöka genomföra aktuella övningar även om det kan vara svårt och hästar-
na kanske är ovilliga.  

I ett fall var det en ridlärare som upprepade gånger skällde på en elev och 
kritiserade elevens ridning. Efter lektionen kommenterade ridläraren det 
med att eleverna vet att hon inte är arg på dem även om hon låter arg och att 
det ibland är lätt att haka upp sig på någon elev. Man kan diskutera huruvida 
detta står för hästfokus eller o-fokus men i detta sammanhang tolkar jag 
fältanteckningarna som att ridläraren månar om hästarna och därför blir 
onödigt skarp mot eleverna. Hade det varit så att ridläraren hakade upp sig 
på en elev av annan anledning, låt säga på grund av elevens klädstil, så anser 
jag att situationen hade tillhört verksamhetssystem med o-fokus. 

Ett dilemma ligger i hur mycket man som ridlärare ska låta eleverna 
själva pröva sig fram och hur mycket man ska gå in och styra. En av ridlä-
rarna säger att hon inte vill släppa eleverna själva utan rider hästarna genom 
dem. Hon månar också extra om hästarna, det är inte elevernas lärande som 
är i fokus utan att de rider hästarna rätt. Detta är ett tydligt exempel på häst-
fokus. 
 

6.1.2.2. Motsättningar mellan ridlärare och regler/förhållanden 
En motsättning som, enligt ridlärarna, förekommer mellan ridlärare, subjekt 
och regler/förhållanden (se figur 6) är föräldrarnas bristande förståelse för 
vikten av att lära sig mer om hästen som en biologisk varelse. Det är inte 
bara för eleverna att sitta upp och rida, menar ridlärarna inom detta verk-
samhetsfokus. 
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Figur 6. Motsättningar mellan ridlärare, subjekt och regler/förhållanden. 

 
I de verksamhetssystem som har hästfokus är det speciellt viktigt för ridlä-
rarna att förmedla kunskapen om hästen och dess skötsel till eleverna. Det 
faktum att det tar lång tid att lära sig rida och sköta om en häst är något som 
ridlärarna i detta sammanhang tar upp som en situation att hantera i relation 
till föräldrarna (som hör till verksamhetens förhållanden). Några av ridlärar-
na säger att de ofta måste förklara för föräldrar varför det är viktigt att ele-
verna lär sig detta. Ridlärarna menar att många föräldrar har alltför högt 
ställda förväntningar på hur snabbt man kan lära sig rida. 

6.1.2.3. Motsättning mellan ridelever och hästar 
Ridlärarna talar mycket om att eleverna måste lära sig att ta hänsyn till häs-
tarna, lära sig att förstå dem. I detta fall är motsättningen mellan rideleven, i 
egenskap av verktyg, och hästen, objektet (se figur 7). Man skulle kunna 
säga att det är ridelevernas, verktygens uppgift är att förmedla ridlärarens, 
subjektets omsorg om hästarna, objekten. Det är viktigt att eleverna tar sig 
tid att lära känna hästarna och lära sig hur man ska ta hand om dem. De 
måste förstå att det inte bara är ridning som gäller utan att hästar också krä-
ver en hel del skötsel, de ska ha mat, daglig utevistelse, boxar ska mockas 
m.m. 
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Figur 7. Motsättningar mellan ridelever, verktyg och hästar, objekt. 
 
De flesta eleverna är måna om hästarna och har tidigt fått lära sig att hästar-
na kommer i första hand. Eleverna är, enligt ridlärarnas utsagor, ofta intres-
serade av hästarna som individer och kommer ofta till ridlärarna i anslutning 
till lektionen med frågor om den häst de ska rida eller just ridit. Men det 
förekommer att eleverna skyller på hästarna och bestraffar dem eller är onö-
digt hårda mot dem när det kanske egentligen är elevens eget kunnande som 
brister, tycker några av ridlärarna.  

Ridlärarna beskriver samarbetet mellan elev och häst och då framkommer 
det att hästarna ofta ställer upp på eleverna i stor utsträckning.  ”Jag minns 
ett annat exempel när de skulle vända snett igenom, de skulle vända åt höger 
och eleven hade så här kort vänstertygel (visar med händerna på ett par 
decimeter, förf. kom.) men nog sjutton svängde han (hästen) åt höger 
ändå.” (Inger) Det knutarbete som förekommer här är att elev och häst inte 
riktigt förstår varandra. 

Ridlärarna säger dock att ibland kan elevernas lärande hållas tillbaka på 
grund av att ridlärarna värnar om hästarna och inte vill utsätta dem för obe-
hagligheter. ”Man kan ju inte göra för svåra saker utan man får koncentrera 
sig på att bara hålla flytet. Annars är det ju risk att det går ut över hästar-
na.” (Diana) 

6.1.3. Motsättningar på den tredje nivån 
Motsättningar på den tredje nivån kännetecknas av att t.ex. invanda mönster, 
vanor eller verktyg ställs emot något nytt som kommer in i verksamhetssy-
stemet (Engeström, 1987, 2000). Hästarna är ofta inblandade i motsättningar 
mellan gammalt och nytt inom verksamhetssystem med hästfokus. En vanlig 
sådan situation där nytt möter gammalt är när en ny häst köps in till ridsko-
lan. Flera av ridlärarna berättar om hur man hanterar detta. Ridlärarna är 
noga med att snabbt lära känna den nya hästen så att de vet hur den fungerar 
och de är också noga vid val av lektioner och ryttare till nya hästar så att det 
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ska bli så bra som möjligt för hästen. De motsättningar som kan uppstå är att 
de hästar som redan finns på ridskolan inte riktigt accepterar den nya hästen 
och att viss strid om rangordningen uppstår. Detta måste då hanteras. Det är 
inte alla ridskolor som låter hästarna gå ihop i en hage utan ibland kan lekt-
ionerna vara enda tillfället då hästarna möts. Då är det viktigt att de inte 
börjar bråka där. Därför har man i början ofta skickligare ryttare på hästarna 
och så får hästarna bara gå med under mer avancerade lektioner. 

Ridlärarna anpassar som tidigare nämnts ofta övningsupplägg efter häs-
tarna. En orsak till det, säger ridlärarna, är att hästarna fungerar bättre i öv-
ningar de känner igen. På en ridskola har man en så kallad ”övningsbank” 
där man plockar övningar som hästarna redan kan. En ridlärare, som är 
ganska ny på ridskolan utnyttjar också detta med övningar som hästarna lär 
sig känna igen. ”Nu var det ju första lektionen denna vecka och den tredje 
lektionen den veckan visste ju hästarna exakt vad de skulle göra när de kom 
till galoppen /.../ det är ju enkelt för mig att ha samma övning hela veckan 
även om man lägger in olika krav beroende på hur gruppen är. Det blir lätt 
för både mig och hästarna. Just nu använder jag den metoden för då kan jag 
fokusera på att lära känna hästarna och eleverna.” (Gunnel) 

En motsättning på tredje nivån, menar jag, är alltså i situationer när nya 
övningar ska föras in och hästarna måste lära sig det nya. Då kan förvirring 
uppstå och hästarna som kanske fungerat väl som verktyg måste för en pe-
riod bli objekt innan de har lärt sig momenten i de nya övningarna. 

6.1.4. Summering av ridlektionsverksamhet med hästfokus 
Hästens välbefinnande är det huvudsakliga målet med verksamhetssystemet 
och handlingarna blir då inriktade på att uppfylla detta mål. Detta speglar sig 
både i ridlärarnas intentioner och reflektioner, uttalanden under intervjuer, 
och i processen, det praktiska genomförandet av ridundervisningen. De mot-
sättningar som synliggjorts är ofta i form av anpassningar av andra knutars 
önskemål eller handlingar till förmån för hästens, i detta fall objektets, bästa. 

6.2. Verksamhetssystem med elevfokus 
Inom detta verksamhetssystem lyfter ridlärarna fram eleverna. Hästarna och 
läraren själv finns där för elevernas skull. Man poängterar att det ska vara 
kul på lektionerna. Elevernas lärande står i centrum. Målet för verksamheten 
är att utbilda elever till goda ryttare. 

Ridlärarna menar att de använder hästarna som ett verktyg i arbetet med 
att undervisa eleverna i ridning. De kan se på hästarna om eleverna gör rätt. 
”Om eleverna är mjuka så syns det på hästarna, när de gör rätt så syns 
det... Det här med att man ser på hästarna så mycket, det är hur de uttrycker 
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sig och om de spänner sig, är sura eller gör si eller så eller faller hit eller 
tränger dit eller... Några hästar är jättekänsla, vi har en och han är... och 
sitter de och trycker hårt med sittbenen så ser man hur hästen spänner sig 
och undrar vad vill du, vad vill du, och de kan inte göra halt, hästen står 
inte stilla och då kan man säga att du spänner dig någonstans i låren eller i 
baken. För att han fattar inte vad du vill. Du måste slappna av och sitta 
stilla mitt över och då står han stilla. Det är en underbar häst.” (Hanna) 

6.2.1. Motsättningar på den första nivån 
Kännetecknande för motsättningar på den första nivån inom verksamhetssy-
stem med elevfokus är när eleverna å ena sidan kämpar för att lära sig rida 
och å andra sidan kämpar med andra känslor. Det kan vara rädsla eller osä-
kerhet kopplat till självförtroende, eller andra utvecklingsfaser man går ige-
nom under barn- och ungdomsåren, t.ex. bristande motorik.  

Elever som blir rädda är något flera ridlärare tar upp. De menar att man 
måste känna av sina elever, om eleverna blir rädda ser man det oftast på 
kroppsspråket, det är sällan eleverna säger ifrån att de är rädda. På samma 
sätt måste man ta hänsyn till vad eleverna är på för humör, detta nämns spe-
ciellt av de ridlärare som medvetet småpratar om lite allt möjligt med ele-
verna i början av lektionen just för att känna av elevernas dagsform. ”Sen 
får man ju känna av ryttaren också vad de är på för humör, har de en dålig 
dag är det kanske inte så lämpligt att gå på dem så mycket, om de är griniga 
eller hårdhänta i sin ridning, det märker man tydligt om man ser sina elever. 
Man vet ju hur de brukar rida och är de inte som vanligt får man kanske ta 
det lite lugnare den dagen”. (Ellen) 

Det man också måste ta hänsyn till, nämner några av ridlärarna, är att 
barn och ungdomar befinner sig på olika utvecklingsnivåer och att bara för 
att något fungerat tidigare är det inte säkert att det alltid gör det. ”Sen är det 
ju så också att det är i olika utvecklingsnivåer eller det händer mycket andra 
saker runt omkring dem och då får man väl ta hänsyn till det. Men då brukar 
jag försöka göra övningarna lättare och inte ställa så stora krav på dem och 
sen kan man ju öka på kraven på dem igen. Man ser på till exempel att de 
kommer i obalans och har svårt att koncentrera sig, kroppen hänger inte 
med. Om de förr haft lätt att fatta galopp så kanske det inte alls fungerar nu 
och då vet man ju att de är i en sån period och så får man lägga ner kraven 
på dem”. (Diana)  

Under tonåren kan andra faktorer påverka elevernas förmåga att ta till sig 
undervisningen på ridlektionerna, ridlärarna nämner till exempel problem 
med självförtroende, grupptryck, kärleksproblem. En ridlärare tror t.ex. att 
avsaknaden av dialog och frågor från eleverna kan bero på stämningen i 
elevgruppen. ”Ibland tror jag inte de är så rädda för mig heller utan det 
pinsamma är att säga att man inte förstår inför de andra”. (Inger) Detta är 
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något som ett par ridlärare säger att de medvetet arbetar med, de försöker 
skapa ett bra och tillåtande klimat i grupperna. Dessa ridlärare är exempelvis 
noga med att tilltala alla elever vid namn, ha en positiv stämning och ge 
positiv feedback så gott det går till alla. 

Inom verksamhetssystem med elevfokus ses hästarna främst som verktyg 
och några ridlärare nämnde problem som kan uppstå med hästarna. Det är 
främst i två former, dels dåligt utbildade och för tröga hästar vilket resulterar 
i att eleverna inte får känna hur det ska kännas när de gör rätt, dels hästar 
som är stökiga och bråkiga och kanske slänger av sin ryttare. Det senare är 
dock mycket ovanligt. Ridskolorna hade ofta som princip att helt enkelt sälja 
av bråkiga hästar. ”Vi har egentligen bara bussiga hästar, är det någon häst 
som dummar sig så säljs den. Vi hade en som skyggade med nybörjare men 
den sålde vi.” (Cissi) Man anpassar också så att man inte tar med svåra häs-
tar vid lektioner med nybörjare eller vid t.ex. hopplektioner. Motsättningarna 
i detta menar jag ligger i att hästarna som verktyg är levande individer som 
inte är fullt kontrollerbara utan i vissa lägen kan vara helt med på noterna för 
att i en annan stund bli trotsiga eller ovilliga och då inte längre fungera som 
ett verktyg. 

I samband med observationerna noterades en del exempel på hästar som 
ställde till med små problem, bl.a. var det någon som var för pigg, en annan 
som vägrade röra på sig, en som helt enkelt inte ville galoppera. I dessa fall 
började ofta ridlärarna med att intensifiera undervisningen gentemot eleven 
för att hjälpa denne komma vidare. Men det kunde också hända att verksam-
heten skiftade över till ett hästfokus där ridläraren riktade större del av upp-
märksamheten mot hästen och kanske även korrigerade hästen direkt i form 
av smackningar eller kommandon. Det är vanligt att verksamheter växlar 
fokus på detta sätt, och därigenom även växlar objekt och mål för verksam-
heten (Engeström, 2000, 2005). 

6.2.2. Motsättningar på den andra nivån  
Nedan beskrivs de motsättningar på den andra nivån som främst förekom-
mer inom verksamhet med elevfokus. Jag utgår till en början från motsätt-
ningar mellan ridlärare, subjekt, och andra knutar i systemet. 

6.2.2.1. Motsättningar mellan ridlärare och ridelever 
Det som kännetecknar motsättningar mellan ridlärare och ridelever i denna 
verksamhet (se figur 8), är när deras ambitioner eller mål inte överensstäm-
mer. Detta kan enligt ridlärarna bero på bristande dialog eller på att eleverna 
antingen har för stor respekt för ridläraren eller saknar respekt för ridläraren. 
Här följer några exempel på sådana situationer när motsättningar uppstått. 
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Figur 8. Motsättningar mellan ridlärare, subjekt och ridelev, objekt. 

 
Flera av ridlärarna nämner att de gärna skulle se en bättre dialog med ele-
verna, men att eleverna ofta är tysta och svåra att få svar ifrån. En av ridlä-
rarna är inne på att det kan ha att göra med att eleverna är så koncentrerade. 
”Det är mycket olika hur pratglada eleverna är, ofta är det mycket prat i 
början av lektionen men när den väl kommer igång så blir de flesta tysta och 
koncentrerar sig.” (Hanna) Detta är extra viktigt när man har lektioner med 
tonåringar menar en av ridlärarna. ”Jag har många tonåringar, man känner 
av dem ganska snabbt på uppropet, hur de haft det i skolan, vad de är på för 
humör och vissa måste man försöka vända attityden på då… Vissa är kanske 
trötta, där försöker jag se till att de är med och så gäller det att se till så de 
koncentrerar sig och då gäller det att se till att man är så pass rolig att de 
lyssnar.” (Inger) Denna ridlärare är extra noga med att berömma dessa tonå-
ringar då hon tror de har stort behov av att känna sig duktiga och menar att 
de har lätt för att bara se fel hos sig själva. Som kontrast kan nämnas att en 
liknande situation kommenteras av en annan ridlärare i helt andra ordalag, 
hon menar att det bara är arbetsamt när dessa tonårstjejer ”tjurar ihop” om 
det inte går bra. Här har situationen växlat in i verksamhetssystem med o-
fokus. 

Flera av ridlärarna tar upp problemet med elever som är svåra att hantera, 
kanske inte lyssnar eller är hårda mot hästarna. Här har ridlärarna lite olika 
sätt att lösa situationen, en säger att dessa elever oftast slutar rida ganska 
snart så hon inväntar helt enkelt att det ska ske. En annan ridlärare låter 
också denna typ av elev hållas och försöker istället se till att de får stadiga, 
tåliga hästar. Ytterligare en ridlärare går på och tillrättavisar och rättar ele-
verna ideligen. En ridlärare säger att om det är så att en elev inte lyssnar och 
hänger med kan hon/han störa eller förstöra en lektion mer än vad hästarna 
kan göra om de är olydiga. Utifrån verksamhetsteorin skulle det kunna vara 
så att ridlärare och elever har olika mål vid de beskrivna situationerna och 
det kan vara en av anledningarna till att kommunikationen, verktyget, inte 
fungerar dem emellan. Det kan röra sig om att ridlärarens mål är att eleverna 
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ska lära sig rida bättre och elevernas mål är att ha en stunds avkoppling eller 
liknande. 

Några av ridlärarna blir ibland arga och hårda på rösten under de observe-
rade lektionerna. När detta händer rättar sig ofta eleverna och försöker göra 
som ridlärarna säger. I ett fall var det dock ett par elever som gick emot rid-
läraren. De ifrågasatte övningen, tyckte den kändes för svår. Ridläraren höll 
inte med vilket ledde till att några elever började tala med varandra under 
den fortsatta genomgången. Det var också några elever under samma lektion 
som hela tiden fick påminnelser om att tänka mer på säkerhetsavstånd till de 
andra hästarna och liknande. Hela lektionen fortsatte i samma stil med irrite-
rade elever som inte lyssnade och ridläraren förblev frustrerad och arg på 
rösten. I denna situation kan det vara så att ridläraren har valt fel sätt att 
kommunicera med eleverna och därför inte når fram och gör sig förstådd. 
Ridläraren skulle ha behövt använda sina verktyg på något annat sätt. 

I samband med svårstyrda elever så är en ridlärares tankar omkring ele-
vernas självständighet intressanta. Hon menar att eleverna inte själva kan 
tänka ut vad de behöver göra för att hästen ska gå bättre, eller om hästen 
t.ex. inte lyder, hur de ska komma tillrätta med det. Hennes egen förklaring 
till detta är att som nybörjare blir eleverna väldigt styrda av ridläraren. När 
ridläraren sedan vill att de i större utsträckning ska börja rida självständigt 
har eleverna inte fått lära sig att tänka och reflektera över hur de ska göra det 
i praktiken. Även i denna situation vill jag hänvisa till ridlärarens val av 
verktyg. Ridläraren har inledningsvis gett så pass tydliga direktiv och riktlin-
jer att eleverna lärt sig att inte ta egna initiativ. Lite senare blir det ett pro-
blem när ridläraren vill att eleverna ska agera mer på egen hand. 

Något som flera ridlärare tagit upp är problemet med att de som ridlärare 
vill hjälpa eleverna att lära sig mer än vad dessa är mottagliga för. Ridlärar-
na har höga ambitioner och vill att deras elever ska utvecklas och bli duk-
tiga. Eleverna själva kan dock ibland vara nöjda med att bara rida runt och 
ha det trevligt. Ridlärare och elever har med andra ord inte alltid samma mål 
med elevernas ridning. ”Så där måste jag försöka läsa av vad de vill ha ut 
av det. Det finns några som är otroligt tävlings- och målinriktade, de vill 
verkligen bli bra. Jag vet när de inte är nöjda för de vill fram till ett visst 
mål för att bli nöjda. Sen finns det andra som är nöjda bara de får galop-
pera runt ett par varv. Så har vi ju vuxna som är på en viss nivå och inte 
kommer att bli så mycket bättre, det kan vi vara överens om och där är ju 
målet att träffas och de hejar på varandra och har jättekul tillsammans. Och 
där är det nyttigt för mig för jag är så målinriktad att där måste jag varva 
ner och inte kräva mer av dem än vad de vill. Jag försöker ta reda på ele-
vernas mål men det är svårt.” (Inger) 
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6.2.2.2. Motsättningar mellan ridlärare och verktyg 
För att interagera med objektet måste ridläraren, subjektet, använda sig av ett 
verktyg. Detta är en av grundprinciperna inom verksamhetsteorin, det skapas 
alltid någon form av förmedlande artefakt/verktyg mellan den handlande 
människan, subjektet, och den/det vars mål subjektets handlingar är riktade 
mot, objektet. Artefakt är ett annat ord för verktyg och kan gälla både språk, 
gester och andra hjälpmedel, som till exempel hästarna i den aktuella studien 
(Leontiev, 1978). En del motsättningar mellan ridlärare och olika verktyg har 
utkristalliserats gällande verksamhetssystem med elevfokus (se figur 9). 
Inom detta verksamhetssystem ses alltså hästen som ett av verktygen. 
 

 
Figur 9. Motsättningar ridlärare, subjekt gentemot hästar, kommunikation 
och pedagogiska metoder, verktyg. 
 
Ett par ridlärare tydliggjorde hur man kan se på hästen mer som ett verktyg. 
En beskrev att man använder rösten för att få hästen att göra som man vill, 
speciellt med nybörjare på ryggen, och på det viset få eleven igenom en viss 
övning. ”Det är lättare om man gör övningar hästarna känner igen. Sen har 
vi ju hästar som går på rösten och det använder man ju. Man börjar ju inte 
med en häst som är svår om eleven ska galoppera för första gången. Sen är 
det ju mer så att man styr hästarna när det är grönare elever. Är eleverna 
duktigare går det bra oavsett hur man gör.” (Cissi) Hanna är också inne på 
att man genom att läsa av hästen ser ifall eleverna gör rätt eller inte. ”... sen 
att vi ser mycket på hur hästarna reagerar på ryttarna och så får man för-
klara varför hästarna gör på olika sätt. Det visar ju så tydligt, de visar ju så 
fruktansvärt tydligt vad ryttarna gör.” (Hanna) 

Den övervägande delen av ridlärarna är som tidigare nämnts mycket 
nöjda med hästarna, de tycker de har mycket snälla och bussiga hästar. Det 
är dock vanligt att ridlärarna måste anpassa övningarna efter hästarnas dags-
form. ”Det var en häst som var lite het på gröten men annars skötte de sig 
som de brukar. Det var mycket för hennes skull som jag inte tog med 
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bomövningen.” (Fanny) Motsättning i detta är enligt min tolkning att ridlära-
ren kan ha en genomtänkt plan för övningarna som ska genomföras under 
den aktuella lektionen med elevernas lärande i fokus. Men så fungerar det 
inte då hästarna inte är i form eller kanske är för pigga och detta gör att rid-
läraren under lektionens gång måste planera om och så övergår verksamhet-
en från elevfokus till hästfokus. 

Kommunikationen är ett annat av ridlärarens verktyg och något ridlärarna 
tar upp är detta med att eleverna ska förstå vad ridlärarna säger. De menar 
att de måste vara observanta på huruvida eleverna verkligen har förstått vad 
ridlärarna menar. Ridlärarna tänkte här speciellt på tillfällen när de försöker 
beskriva en känsla. Då tycker ridlärarna att det är svårt att veta om ridele-
verna upplever den känsla som ridlärarna försöker beskriva. En form av 
gemensamma värderingar rörande känsla brukar växa fram med elever om 
man har haft dem en tid menar ridlärarna. ”Sen är det ju så att om eleven 
säger att hästen sitter fast12 så är jag ju inte säker på att eleven menar 
samma sak som jag med det men det får man ju anta om man har haft ele-
verna ganska länge så får man anta att man pratar samma språk. Om jag 
har en ny elev så säger jag alltid att de måste fråga om de inte förstår vad 
jag säger. Att jag alltid är öppen för diskussioner. Förstår de inte vad jag 
menar frågar de.” (Ellen)  

Det faktum att eleverna kanske inte förstår generella facktermer eller ge-
nomgångar av övningar är det ingen av ridlärarna som tar upp under inter-
vjuerna. Det är inte heller alltid de korrekt sagda instruktionerna går fram till 
eleverna, detta visar sig i samband med ett par observationer. Av fältanteck-
ningarna framgår att ridläraren genomför lektionen mycket korrekt, alla 
kommandon sägs så som de lärs ut på ridlärarutbildningarna men denna 
ridlärare tappar ändå lite av kontakten med sina elever och eleverna förstår 
inte alltid vad hon menar. Detta syns dels genom att eleverna inte gör som 
ridläraren säger och dels genom att det uppstår dispyt mellan elever och 
ridläraren då de diskuterar vad eleverna ska göra. Här har ridläraren inte 
förmått lägga sig på elevernas nivå utan använder ett för avancerat språk. 

Ridlärarnas val av språk och användande av facktermer har stor betydelse 
för om eleverna kommer att förstå vad de menar. Motsättningen i detta kan 
enligt några av ridlärarna ligga i att många ridlärare saknar ord för att beskri-
va den känsla som de är ute efter att eleverna ska uppnå. Ridlärarna använ-
der de ord och termer som ligger dem närmast och det blir upp till eleverna 
att förstå vad ridlärarna menar - men samtidigt är ridlärarna oftast angelägna 
om att eleverna ska förstå vad de menar. 

En annan situation som flera ridlärare återkommer till är avvägningen 
mellan att undervisa hela gruppen och att ge individuella kommentarer till 
eleverna. Under de observerade lektionerna tar gruppundervisningen gene-

                                                
12 Ridlärarens tolkning av ”sitter fast” är att hästen har bitit tag i bettet och inte gärna vill 
svänga eller böja sig när ryttaren drar i tygeln.  
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rellt överhand och det är mer sällan ridlärare ger individuella kommentarer 
till eleverna. I de fall detta sker koncentreras ridlärarnas kommentarer ofta 
på att rätta eleverna när de gör fel, de får korrigeringar och tillrättavisningar. 
Detta trots att flera ridlärare under intervjuerna poängterar vikten av att be-
römma när eleverna gör rätt. Det är sällan ridlärarna hinner följa upp sina 
korrigeringar och komma med beröm när eleven rättat sitt fel. Vid ett par 
observationstillfällen är det också så att ridläraren uppmanar någon elev att 
testa en viss övning på ett annat sätt men sedan hinner inte eleven med att 
alls göra övningen igen. 

Om ridlärarna i sin ambition att maximera elevernas lärande, planerar in 
för mycket under en lektion kan det skapa stress och påverka undervis-
ningsmiljön för eleverna. Det kan t.ex. medföra att eleverna inte alltid hinner 
förstå övningen och inte hinner öva så pass många gånger att det fungerar 
innan de ska gå över till nästa moment, denna effekt noterades också i sam-
band med observationerna. 

6.2.2.3. Motsättningar mellan ridlärare och regler/förhållanden 
Nu går vi vidare till motsättningar mellan ridlärare, subjekt och reg-
ler/förhållanden i anslutning till ridlektionsverksamhet med elevfokus (se 
figur 10). Här utmärker sig spänningen mellan ett säkerhetstänkande som 
resulterar i att man som ridlärare inte vågar utmana eleverna med övningar 
som kanske kan bli för svåra (man vill inte att eleverna ska komma till 
skada) och risken att man överbeskyddar eleverna så de inte blir medvetna 
om att hästar är levande varelser och att man måste lära sig hantera hästarna 
även i olika situationer som ibland kan vara lite riskabla. 
 

 
Figur 10. Motsättningar mellan ridlärare, subjekt och regler/förhållanden. 

 
Ett par ridlärare reflekterar över att ridskolor och ridlärare tar allt färre risker 
för att inte äventyra säkerheten. Detta kan i förlängningen istället gå ut över 
elevernas lärande. Ridläraren vågar inte låta eleverna pröva svåra övningar 
av rädsla för att något ska kunna hända. ”När vi var små red man mycket 
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vildare. Litegrann är det hela samhället, att händer det någonting så är det 
ridskolan som åker dit och därför är det mycket mer ansvar att rida ut till 
exempel, det blir mest skritt och trav i ordnade former. Där har vi nog blivit 
lite tråkigare. Ibland går säkerheten före den pedagogiska situationen det 
här med att galoppera alla på en gång kommer ganska sent och ibland kan 
jag tänka, men är vi så här mesiga. Om jag jämför mig själv nu och för fem-
ton år sig så är det massor jag inte skulle våga göra nu men som jag gjorde 
då med mina elever.” (Inger)  

En annan faktor ridlärare måste hantera är elevernas föräldrar. Flera ridlä-
rare önskar mer kunnande om hur man kommunicerar med föräldrar. Som 
exempel på sådana situationer nämndes tidigare behovet av anpassning till 
elevernas olika utvecklingsnivåer och en ridlärare säger att man ofta måste 
förklara detta för föräldrarna också. ”Då får man också ofta förklara för 
föräldern vad som hänt, för de brukar inte förstå, de tycker att -hon kan ju 
inte rida längre, vad är det som hänt..? Som ridlärare får man ju vara för-
äldrapsykolog också och förklara hur det är och så…” (Diana) Motsättning-
en i detta uppstår då föräldrarna ställer krav på ridläraren (att ge eleven svå-
rare utmaningar) och eleven (att utvecklas snabbare) som inte går att upp-
fylla då eleven ännu inte är mogen för det. 

6.2.2.4. Motsättningar mellan ridelever och verktyg 
Motsättningar mellan ridelever, objekt och verktyg inom verksamhetssystem 
med elevfokus (se figur 11) handlar främst om i vilken utsträckning eleverna 
får instruktioner och hur de tar till sig dem.  
 

 
Figur 11. Motsättningar mellan ridelever och verktyg såsom kommunikation 
och pedagogiska metoder. 
 
En situation som observerades var att ridläraren mest gav order till hela 
gruppen och sedan gav individuella kommentarer till några av eleverna. Det 
var alltså inte alla elever som fick instruktioner. Här kommenterade någon 
av ridlärarna detta med att man prioriterar de elever som behöver mest hjälp 
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för dagen, kanske på bekostnad av några elever som det fungerar ganska bra 
för och som då inte får någon hjälp att komma vidare under den aktuella 
lektionen. Nästa lektion är det i bästa fall omvända roller så att någon annan 
elev får mer hjälp. 

En annan observation värd att nämna i detta sammanhang är att ridlärarna 
ibland gav order till eleverna att göra eller inte göra olika saker, men utan att 
ge förklaringar. T.ex. sa ridläraren vid en observerad lektion till eleverna att 
de inte fick vända över ridbanan13 utan att förklara varför. I den uppföljande 
intervjun förklarade hon att det var en metod hon använde för att tvinga ele-
verna att göra tempoväxlingar14 och därmed få dem att öva sig på detta. Hon 
berättade dock inte för eleverna om detta syfte. 

Ridlärarna tycker det är viktigt att se individerna, men när de sedan 
kommer till genomförandet visar det sig att de har svårt att leva upp till sina 
intentioner. I några fall ger de bara vissa elever kommentarer och inte alla. I 
andra fall avstår de helt från individuella kommentarer för att undvika att 
någon glöms bort, enligt ridlärarens motivering efter lektionen. Flera ridlä-
rare kommenterar också i den uppföljande intervjun att de vill hinna med att 
se och hjälpa varje individ men att de ofta inte hinner. 

En ridlärare förklarar att hennes ambition är att eleverna efter lektionen 
ska berätta hur det gått för dem men att detta sällan hinns med. Hennes tanke 
är att ju mer man talar med eleverna och diskuterar lektionen och deras rid-
ning, desto lättare får eleverna att förklara hur det känns och att reflektera. 
Om eleverna har ord för och kan förklara hur de känner det är det i nästa 
steg lättare för ridläraren att hjälpa eleverna. ”Om man frågar hur de tycker 
det har gått så är de ganska duktiga faktiskt, de säger inte alltid som man 
själv skulle ha sagt det men jag tycker ändå de är ganska duktiga på det. 
Speciellt om de har övat på det några gånger så blir de ganska bra på det.” 
(Inger) 

6.2.3. Motsättningar på den tredje nivån  
Inom detta verksamhetssystem är eleverna ofta inblandade i mötet mellan 
det gamla och det nya. När ridlärarna t.ex. får nya elever i grupperna uppstår 
en situation där nytt och gammalt måste mötas. Ett par ridlärare berör detta, 
en menar på att nya elever får anpassa sig efter ridskolans sätt att undervisa, 
gör de inte det så får de vända sig någon annanstans. ”Vissa föräldrar till 
barn tror att det bara är så att man kan allt på en gång men då försöker vi 
förklara, men de som inte accepterar det då, de springer iväg och köper en 
egen häst. Men vi försöker nog dämpa de eleverna som är för på… att så 
jobbar inte vi. /.../ Om det kommer en elev som rider för mycket då, nej nej 

                                                
13 Vända från den ena långsidan rakt över ridbanan till motsatt långsida. Detta är ett vanligt 
sätt att jämna till fördelningen om man kommer för nära hästen framför. 
14 Tempoväxlingar är när man i en gångart, t.ex. trav ökar och minska tempot på hästen. 
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du får inte, vi vill dämpa ner och ta det lugnt.” (Hanna) Diana menar att det 
tar ett tag innan nya elever lär sig hur man fungerar som ridlärare. ”Jag har 
inte haft alla så länge så det liksom, vi instruktörer lär ju ut på olika sätt och 
det gäller för eleverna att snappa upp hur man vill att de ska göra. Man 
märker ju vilka som ridit länge för en, till exempel de som ridit en stund 
snappar ju upp mer till skillnad på de nya som inte ridit så länge för mig.” 
(Diana) 

En annan motsättning som uppstår mellan nytt och gammalt är att man 
traditionsenligt styr undervisningen och eleverna hårt, speciellt när eleverna 
är nybörjare. När eleverna har ridit ett tag vill ridlärarna att eleverna ska bli 
mer självständiga i sin ridning men då har den ursprungliga, styrda under-
visningen format och delvis hämmat eleverna så de inte vet hur de ska rida 
självständigt. Man skulle kunna säga att den självständiga formen av under-
visningen är i linje med mer moderna pedagogiska metoder ”... när de gör 
sådant från början brukar de vara ganska förvirrade och bara rida runt runt 
och har man tur är det någon som svänger. Så det är sådant man får öva på 
för återigen så är de så inkörda på att bli tillsagda vad de ska göra. Och det 
beror ju på att som nybörjare är det så styrt, vi släpper dem inte fria så ti-
digt och det är väl då lite vårt fel.” (Inger) 

6.2.3.4. Summering av ridlektionsverksamhet med elevfokus 
Verksamhetens mål är att eleverna ska ges möjlighet att lära sig rida. Detta 
genomsyrar ridlärarnas, subjektens, intentioner och påverkar de observerade 
handlingarna och kan ibland vara orsak till det knutarbete som uppstår när 
olika knutar i systemet av någon anledning gör så att det ursprungliga målet 
med verksamheten inte kan vara i fokus. Exempelvis kan hästarna, verkty-
gen, påverka verksamheten så att målet, att eleverna lär sig rida, kommer i 
skymundan för ett tag. Engeström (1987, 2005) menar att hans analysmodell 
kan ge en tydlig organisatorisk bild av en verksamhet och på det viset syn-
liggöra vad som fungerar och vad som behöver åtgärdas/utvecklas inom en 
verksamhet. Inom ridlektionsverksamhet med elevfokus har modellen på 
detta sätt kunnat tydliggöra var och när knutarbete pågår inom verksamhet-
en, och mellan vilka knutar det förekommer. Ett exempel är när ridläraren 
försöker kommunicera med eleverna men inte når fram av olika anledningar. 

6.3. Verksamhetssystem med o-fokus 
Detta verksamhetssystem förekommer liksom de andra till och från. Ingen 
av de intervjuade ridlärarna står enbart för uttalanden och handlingar som 
representerar detta verksamhetssystem. Här kan man istället lyfta fram det 
faktum att den enskilda människans handlingar är beroende av hennes om-
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givning och plats i samhället. Betingelserna runt omkring individen innehål-
ler motiven och målen för henne. Omgivning och individ påverkar och skap-
ar varandra (Leontiev, 1978). O-fokus aktualiseras till exempel i olika mo-
ment under ridundervisningen och utmynnar ofta i att målet ”bara” blir att 
genomföra lektionen. Inom detta verksamhetssystem har jag placerat ridlek-
tionen som objekt. Både hästar och ridelever tillhör knuten verktyg, de är 
nödvändiga för att ridlektionen ska kunna genomföras. 

6.3.1. Motsättningar på den första nivån  
Inom detta verksamhetssystem kan man sammanfatta motsättningar på den 
första nivån med att det är när ridlärarna, utifrån hur de själva uttrycker det, 
av olika anledningar inte genomför undervisningen så som de säger att de 
avser. Datainsamlingens upplägg innebar att motsättningar mellan ridlära-
rens intentioner inför ridlektionen och genomförandet av densamma tydlig-
gjordes. I flera fall talar ridlärarna utförligt om hur de vill kommunicera med 
sina elever, speciellt hur de vill kommunicera med eleverna om hur det ska 
kännas vid ridning, den så kallade ryttarkänslan. Vid genomförandet av lek-
tionerna blir det inte alltid speciellt mycket av dessa intentioner. Frågar man 
dem om hur de vill kommunicera med sina elever så vill de i allmänhet ha 
mycket kommunikation och dialog men i praktiken genomför de inte under-
visningen så att detta blir möjligt. En enkel genomgång15 (se tabell 5) visade 
att de flesta vill kommunicera med eleverna om känsla men det blir inte 
verklighet av olika anledningar. Endast tre av de nio som sade sig vilja tala 
om och förmedla känslan till eleverna lyckades med sina intentioner under 
den observerade ridlektionen. Detta framkommer av anteckningar från ob-
servationerna och från intervjuerna med ridlärarna. Ridlärarna har olika för-
klaringar till detta när de ser tillbaka på sin lektion. De nämnde främst upp-
levelse av tidsbrist under lektionerna och en kluvenhet mellan att lugna ner 
tempot och arbeta med känslan och att hinna göra många olika övningar 
under lektionen för att på det sättet ge eleverna valuta för pengarna. När 
ridlärarna på detta sätt förlorar sitt ursprungliga mål med undervisningen 
blir, enligt min tolkning, istället genomförandet ett mål i sig. 
  

                                                
15 Efter en genomläsning av de transkriberade intervjuerna gjordes en enkel kategorisering 
utifrån hur ridlärarna talat om kommunikation om känsla, hur jag uppfattade att det genom-
fördes under de observerade lektionerna samt hur de reflekterade om genomförandet vid den 
uppföljande intervjun. Denna genomgång är inte vidare analyserad utan avsikten är bara att 
ge en bild av hur jag uppfattade kommunikationen vid ridlektionerna. 
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Tabell 5. Ridlärarnas intention-process-reflektion avseende kommunikation 
om känsla. 
Ridlärare Ridlärarens intent-

ion 
Observerad process Ridlärarens reflekt-

ion 
Anna Tala om känsla, an-

vänder kroppsspråk, 
liknelser för att för-
medla en känsla 

Talar lite om känsla, 
framförallt i hel 
grupp men även lite 
individuellt 

Talade lite om känsla 
även individuellt 

Birgitta Talar inte om känsla, 
vill ge känsla via 
övningar 

Talar inte om känsla, 
enkla kommandon, 
ställer frågor 

Talade mycket, dock 
inte om känsla 

Cissi Tala om känsla, tyck-
er det är viktigt 

Talar inte om känsla, 
inte om teknik 

Talade inte om käns-
lan, tycker det är 
svårt 

Diana Tala om känsla, an-
vänder kroppsspråk, 
liknelser 

Talar inte om känsla 
utan mer om teknik 

Talade lite om käns-
lan 

Ellen Tala om känsla Talar inte om känsla, 
lite om teknik 

Talade inte om 
känsla, mer teknik 

Fanny Tala lite om känsla, 
främst om teknik 

Talar lite om känsla, 
lite om teknik 

Talade lite om 
känsla, mest teknik 

Gunnel Tala om känsla men 
teknik är grunden 

Talar inte om känsla Talade med en del 
om känsla 

Hanna Tala om känsla, tyck-
er det är viktigt 

Talar om känsla, en 
hel del individuellt 

Talade om känslan 

Inger Tala om känsla ge-
nom att tala om när 
det är rätt 

Talar inte om känsla, 
lite om teknik 

Talade en del om 
känsla, de skulle 
pröva sig fram 

Jenny Tala om känsla men 
det blir mest till hela 
gruppen 

Talar inte om känsla, 
inte om teknik 

Talade inte om 
känsla, bara teknik, 
sits och vägar 

 
Ibland kommer också utbildning och erfarenhet fram som en anledning till 
att ridläraren inte kan genomföra den undervisning hon vill. En ridlärare 
säger att hon vill mer än hon har förmåga till. Hon har inte ord för att ut-
trycka och beskriva för eleverna vad hon vill förmedla, vilket hon upplever 
som frustrerande. Detta kan då resultera i att ridlektionen genomförs utan 
genomtänkt pedagogisk eller rid-metodologisk struktur, den blir dock ge-
nomförd. 

Vid några olika tillfällen kommer problemet med dialog och gemensam 
förståelse fram. En av ridlärarna upplever att man som ridlärare till viss del 
tvingas gissa och göra tolkningar av hur eleverna upplever situationen då det 
är svårt att få till en bra dialog under ridlektionerna. ”Jag hoppas ju att vi 
pratar lite med varandra, men det är ju så att eleverna inte pratar så mycket 
under lektionen men då får jag ju försöka tolka och det är ju svårt för visst 
missar man ibland men det är ju det att man får tolka deras kroppsspråk om 
de ser rädda ut eller om de ser nöjda ut. Sen är det ju inte alltid att man 
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lyckas pricka rätt.” (Anna) Med erfarenhet kan förmågan till att tolka ele-
vernas signaler öka och ridlärarna kan möta eleverna på ett bättre sätt. Utan 
förmåga att tolka eleverna rätt kan ridlärarna hamna i en situation där målet 
återigen blir att ”bara” genomföra lektionen. 

Motsättningar mellan ridelever och hästar rör sig här mycket om att ele-
ver och/eller hästar är okoncentrerade. Dels förstör det möjligheterna till 
lärande för övriga elever på lektionen, dels lär sig även den elev som själv är 
okoncentrerad eller rider en okoncentrerad häst mindre. Både elever och 
hästar tillhör här knuten verktyg och är ridlärarens instrument för att nå verk-
samhetens mål – genomföra ridlektionen.  

Vid observationerna framkom att elever ibland kunde försvåra varandras 
lärande under lektionerna, genom att kanske rida i vägen för varandra eller 
stanna mitt framför någon annan. Vid en observation var det till exempel en 
häst som helt enkelt tvärstannade ibland utan att eleven kunde rå på den och 
då blev naturligtvis även andra elever störda av detta. Vid de observerade 
lektionerna var det också i några fall elever som inte följde, eller kanske inte 
förstod, regler eller tillsägelser och därmed störde undervisningen. Även 
detta gör att eventuella ursprungliga mål omintetgörs och målet blir att ge-
nomföra ridlektionen till dess slut. 

6.3.2. Motsättningar på den andra nivån 
Inom verksamhetssystem med o-fokus står motsättningar mellan knutar ofta 
för oförståelse, okunskap eller bristande respekt mellan delarna. 

6.3.2.1. Motsättningar mellan ridlärare och ridelever 
Ett exempel på motsättningar mellan ridlärare, subjekt och ridelever, verktyg 
(se figur 12) framgår från en observation av en ridlärares lektion med en 
grupp elever. Eleverna visar dålig uppmärksamhet och lyssnar inte på henne. 
När ridläraren kommer med instruktioner så gör de inte som hon säger, och 
då låter ridläraren det vara med det. Vid den uppföljande intervjun kommen-
terar hon det med följande. ”De var ovanligt bra idag. De är inte så… de 
brukar inte lyssna så bra, de tycker de är så bra att de inte behöver hjälp… 
de har lite kaxig attityd, men idag var det ganska okej. De pratar mycket 
med varandra /.../ och jag vill inte gå emellan om jag inte måste.” (Cissi) 
Som framgår av citatet är det inte heller något hon försöker ändra på. Det 
kan vara så att ridlärare och ridelever inte har samma mål med ridlektionen 
vilket leder till denna situation. Eleverna kanske bara rider för att det är kul 
och avkopplande medan ridläraren vill att de ska utvecklas i sin ridning. 
Eller så är det helt enkelt så att eleverna inte respekterar ridläraren och där-
för väljer att inte lyssna på henne. 
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Figur 12. Motsättningar mellan ridlärare, subjekt och ridelev, verktyg. 

 
En annan situation som ibland uppkom var att ridlärarna gav instruktioner 
eller använde termer som eleverna inte förstod. Det kunde märkas genom att 
ingen elev gjorde som ridläraren sa. Detta skulle kunna bero på att ingen 
elev hörde men generellt verkade eleverna inte ha problem med att höra 
ridläraren. Under en observerad lektion handlade det om en övning som blev 
för svår för eleverna. Detta tog sedan lång tid för ridlärare och elever att 
diskutera. Ridläraren hävdade att eleverna skulle försöka men eleverna ville 
inte. För en observerande åskådare verkade det som att ridlärare och elever 
inte förstod varandra. Den aktuella ridläraren använde också många svåra 
ridtekniska termer. 

6.3.2.2. Motsättningar mellan ridlärare och regler/förhållanden 
Ridläraren har ofta små möjligheter att påverka de regler/förhållanden som 
omger ridlektionerna (se figur 13). Av den anledningen uppkommer mot-
sättningar mellan ridlärare, subjekt och regler/förhållanden ibland. En ridlä-
rare berättade att hon under sommartid hade sådana problem med knott att 
hon knappt kunde stå still. Detta inverkade enligt henne på så vis att hon 
bara önskade att lektionen skulle ta slut. Här kan man diskutera vad som är 
objekt. Verksamheten saknar bevisligen mål i form av att utbilda elever utan 
verksamhetens mål är bara att bli genomförd. Jag skulle vilja säga att ridlek-
tionen i detta fall är objekt. 
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Figur 13. Motsättningar mellan ridlärare, subjekt, och regler/förhållanden. 

6.3.2.3. Motsättningar mellan ridelever och regler/förhållanden 
Det o-fokus som kännetecknar detta verksamhetssystem syntes ibland även i 
motsättningen mellan ridelever, verktyg och regler/förhållanden (se figur 
14). 
 

 
Figur 14. Motsättning mellan ridelever, verktyg och regler/förhållanden. 

 
Ett problem med förhållanden som observerades var under en av lektionerna 
som hölls utomhus. Det var ganska kallt, bara någon grad över nollstrecket 
och det regnade. Både elever och hästar blev passiva och flera elever kla-
gade på att de frös. Det var förstås inget ridläraren kunde göra särskilt 
mycket åt men det påverkade helt klart elevernas möjligheter till lärande. 
Eleverna tappade fokus på sitt lärande då förhållandena blev för svåra för 
dem. Även hästarna blev tröga och ovilliga under denna lektion. Ett par häs-
tar stannade t.ex. ofta och vände upp baken mot vinden. Ridläraren kom-
menterade detta efteråt och menade att det var otur med vädret för hästarna 



 112 

gillar inte regn och blåst, då blir de ovilliga. Här blir det tydligt att eventu-
ella ursprungliga mål växlar över till att lektionen ska genomföras. 

Ett förhållande som förekommer inom verksamhetssystem med o-fokus 
är att ridläraren inte förmått förklara för eller övertyga eleverna om vikten av 
att tänka på säkerhet och att följa regler och då påverkar det i hög grad för-
hållandena under ridlektionerna. Detta framkom tydligt vid ett par av de 
observerade ridlektionerna då ridlärarna dels fick ägna stor tid åt att korri-
gera vissa elever och dels fick ägna mycket tid åt genomgångar då eleverna 
inte lyssnade ordentligt. Även om det bara var en eller ett par av eleverna 
som inte följde reglerna så störde det lektionen för hela gruppen.  

6.3.3. Motsättningar på den tredje nivån 
Utmärkande för motsättningar mellan gammalt och nytt inom detta system 
är när ridlärare gör saker av gammal vana eller utan en medveten plan. Det 
kan innebära att verksamhetens mål inte tydliggörs, varken för elever eller 
ridläraren och därför blir målet genomförandet som sådant. 

Flera av ridlärarna vittnar om att eleverna kan tycka det är krävande och 
jobbigt att rida lektion. Eleverna orkar inte alltid koncentrera sig under en 
hel lektion men ridlärarna är måna om att eleverna ska ta tillfället i akt när 
de rider och passa på att utnyttja ridlektionstiden. De flesta ridlärare visar 
inte heller speciellt stor förståelse för att eleverna kan ha svårigheter att kon-
centrera sig eller orka en hel ridlektion utan tycker att eleverna ska bita ihop. 
Det ska vara blod, svett och tårar när man lär sig rida, det hör till, anser flera 
av ridlärarna, även om man inte längre får uttrycka sig så, som en av ridlä-
rarna sa. Här kan man se spår av en äldre militär tradition med höga krav på 
disciplin och lydnad. Detta blir en stor kontrast till de förväntningar på skol-
undervisning som ofta förekommer idag där man utgår från eleverna och 
deras ambitioner och önskemål. 

Ett par ridlärare tar upp det inflytande den militära traditionen har på de 
undervisningsmetoder som står till buds vid ridlektioner. De menar att man 
inom ridsporten traditionellt delar ut kommandon, korrigerar och rättar fel 
som metod vid ridundervisning. Inom andra sporter och i skolan använder 
man idag andra pedagogiska metoder ansåg ridlärarna. Anna jämför t.ex. 
med andra sporter hennes egna barn deltar i. ”Jag har ju barn som tränar 
inom andra sporter och där är det mycket mer fokus på beröm /.../ Det är 
svårt, med det här, till exempel inom teater har de ju ett helt annat sätt. Jag 
skulle vilja få hjälp att hitta andra metoder att undervisa på. /.../ Jag skulle 
tycka det vore roligt att få nya verktyg att experimentera med.” (Anna) Ett 
par ridlärare skulle vilja utveckla nya metoder för ridundervisning men stö-
ter på motstånd, dels från kollegor och dels från Svenska Ridsportförbundet 
menar de. Detta är ett bra exempel på när nya sätt att tänka möter på mot-
stånd i en befintlig verksamhet. Denna motsättning hör enligt mig hemma 
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inom detta verksamhetssystem eftersom ridläraren i mötet mellan gammalt 
och nytt kanske hamnar i en situation då genomförandet av ridlektionen blir 
målet. 

6.3.4. Summering av ridlektionsverksamhet med o-fokus. 
Kännetecknande för verksamhetssystem med o-fokus är att det framförallt 
förekommer under kortare perioder och att det växlar med andra fokus. Det 
finns inte något verksamhetssystem som kontinuerligt har o-fokus. En av 
Engeströms grundprinciper är att det alltid finns en tydlig målorientering i 
verksamhetssystemen och de situationer denna målorientering tappar fokus 
har jag samlat inom kategorin o-fokus. Det innebär inte att verksamheten 
saknar mål utan att målet blir själva genomförandet. Ridlektionsverksamhet-
en genomförs med varierande kvalitet och innehåll, med målet att just be-
driva ridlektion. Vissa av de situationer som definierats som o-fokus kan 
vara präglade av en tradition eller av en vana ridläraren tagit med sig och 
som visar sig på detta sätt. Det påminner om en annan av Engeströms 
grundprinciper som innebär att all verksamhet ska ses i ljuset av dess histo-
ria. (Engeström, Miettinen & Punamäki, 1999; Engeström, Engeström & 
Vähäaho, 1999; Engeström, 2005)  

6.4. Verksamhetsöverskridande motsättningar 
Några motsättningar på den andra nivån förekommer inom flera av de iden-
tifierade verksamhetssystemen. Eftersom ett verksamhetssystem är dyna-
miskt finns inga statiska gränser mellan de tre identifierade systemen utan de 
går hela tiden in i varandra och avlöser varandra i ett kontinuerligt knutar-
bete. (Engeström, 2000; Engeström, Lompscher & Rückriem, 2005) Därför 
blir det naturligt så att en del motsättningar kan förekomma inom flera av de 
tre verksamhetssystem som identifierats i denna studie. Nedan följer några 
exempel på motsättningar av denna typ. 

En avvägning för ridläraren är den mellan att vara sträng och bestämd och 
att vara uppmuntrande och ge beröm. Detta är något som framkommer under 
intervjuerna, ridlärarna vill skapa en god och positiv stämning men flera 
säger samtidigt att de nog uppfattas som stränga och hårda. Under de obser-
verade lektionerna framkommer att de flesta ridlärare kräver ordning. Flera 
av ridlärarna förmår ändå skapa god stämning och eleverna ser glada och 
positiva ut.  

I ett par fall kan man dock uppfatta att ridlärarens stränga/militäriska för-
hållningssätt präglar lektionsklimatet och det blir få uppmuntrande och be-
römmande ord till eleverna. Eleverna verkar acceptera situationen och rider 
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tyst och koncentrerat. Detta lektionsklimat förekommer främst inom verk-
samhetssystem med hästfokus och o-fokus. 

Ridlärarnas röst är också ett verktyg som många ridlärare säger att de an-
vänder. De kan ibland skärpa till den för att få eleverna men även hästarna 
att lyssna bättre, sedan kan de tala mjukt och lugnt för att skapa en mer av-
slappnad atmosfär. Här kan man se att inom elevfokuserad verksamhet så är 
det eleverna som tilltalas. I hästfokuserade verksamhetssystem är det i högre 
grad hästarna som ridlärarna kommunicerar med, ibland via eleverna. I 
några fall lyser ridlärarens frustration över att eleverna t.ex. inte gör som hon 
säger igenom och ridläraren blir hård, nästan arg på rösten. Det är också 
ibland så under de observerade lektionerna, att ridlärarna låter arga eller 
mycket bestämda när de ger kommandon till grupperna och kanske även 
använder en hög röst för att höras. 

Rideleverna lika väl som ridlärarna påverkas av de regler/förhållanden 
som råder runt ridlektioner. Det är en del speciella förhållanden i samband 
med ridlektioner där både sträng disciplin och fysiska hinder för lärandet 
kan förekomma, detta speglade sig till viss del i observerade motsättningar. 
Eleverna verkade dock överlag medvetna om vilka regler som gäller och var 
införlivade i den tradition som råder på ridskolan och under ridlektionerna. 
Detta kan exemplifieras med ett utdrag ur fältanteckningarna från en obser-
vation. ”Det är en positiv och mjuk stämning men också disciplin och ord-
ning, eleverna verkar veta vad som gäller.” (071127) 

6.4.1. Motsättningar på den fjärde nivån  
Motsättningar på den fjärde nivån sker mellan verksamhetssystemet och 
omvärlden. Samhället utanför verksamhetssystemet kan komma med krav 
eller regler som förändrar förutsättningar för eller stör verksamheten på nå-
got sätt och detta skapar då motsättningar. Det kan också vara andra verk-
samhetssystem i omgivningen som påverkar den aktuella verksamheten 
(Engeström, 2000, 2005). Dessa motsättningar är av mer generell karaktär 
och nämns därför inte för vart och ett av systemen. Hur man hanterar mot-
sättningarna kan dock skilja från verksamhet till verksamhet. 

Några av ridlärarna skulle vilja ha mer pedagogisk utbildning men det 
finns inte särskilt många kurser eller andra formella utbildningsmöjligheter 
att välja på. Det är de ridlärare som finns inom verksamhetssystem med 
elevfokus som främst efterlyser detta. Den fortbildning som erbjuds från 
centralt håll (Svenska Ridsportförbundet och dess distrikt) är främst egen 
färdighetsträning i ridning för ridlärarna. Detta har nämnts tidigare och är 
högt uppskattad utbildning framförallt från ridlärare med hästfokus. Tradit-
ionellt är uppfattningen den att om man själv är en duktig ryttare så är man 
också en duktig ridlärare. Att efterfråga pedagogisk fortbildning ses inte som 
prioriterat eller nödvändigt av ridlärarna i verksamhetssystem med hästfokus 
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eller o-fokus, är man en skicklig ryttare så behöver man ingen pedagogisk 
utbildning, menar de. Ett par av ridlärarna uttrycker däremot tydligt att de 
inte känner något stöd från Ridsportförbundet för utveckling av pedagogiska 
metoder. Dessa ridlärare finns inom verksamhetssystem med elevfokus. 

Jag har tidigare varit inne på huruvida det är viktigt att ridläraren själv är 
duktig på att rida eller inte. I detta sammanhang skulle man kunna säga att 
om man är duktig på att rida så uppfattas man som en duktig ridlärare. Är 
man en duktig ridlärare så förväntas man också vara bra på att rida. Några av 
ridlärarna i studien, inom system med elevfokus, säger att de själva inte rider 
särskilt bra men menar att de kan tillräckligt för att kunna undervisa i rid-
ning och förmedla känslan. Ett par andra ridlärare, i system med hästfokus, 
framhåller att de ser det som oerhört viktigt att hålla igång och utveckla den 
egna ridningen. Signalerna från Ridsportförbundet är också viktiga för att ge 
hela bilden. Inom förbundet och stora delar av ridlärarkåren är det många 
som anser att man måste vara en duktig ryttare för att vara en bra ridlärare. 
Detta bekräftas av en studie över ridlärarnas egen möjlighet till ridning i 
yrkeslivet (Jansson & Martinsson, 2011). Här kan man då se en motsättning 
mellan omvärlden i form av å ena sidan SvRF och ridlärarkåren och å andra 
sidan förväntningar från dagens ridelever och från samhället men också från 
ridlektionsverksamhet med elevfokus. 

De utbildningar som finns för ridlärare är, enligt en av ridlärarna, bara fo-
kuserade på att ridlärare ska kunna utbilda till toppnivå. Hon menar att de 
ungdomar som bara rider för nöjes skull inte framhålls som en aktuell elev-
grupp under utbildningarna. När man sedan kommer till ridskolan är denna 
grupp i själva verket i majoritet bland ridskolans elever, enligt henne. För 
ridlärare som, liksom hon, befinner sig i ridlektionsverksamhet med elevfo-
kus blir motsättningen den att signalerna från SvRF och ridlärarutbildningar 
i deras regi inte stämmer med målen inom verksamhetssystem med elevfo-
kus. I ridlektionsverksamhet med elevfokus är lärandet och individers ut-
veckling i fokus men det är inte nödvändigt med ridprestationer på toppnivå 
eller med en strävan mot detta. 

Ridlärare med elever som vill nå toppnivå återfinns främst inom ridlek-
tionsverksamhet med hästfokus. Här prioriteras inte god undervisningsmiljö 
och utveckling av pedagogiska metoder på samma sätt som inom verksam-
hetssystem med elevfokus utan dessa elever förutsätts dels ha ”ryttarkänsla” 
och dels vara beredda på tuffa ridlektioner. Denna verksamhet stämmer 
bättre överens med Svenska Ridsportförbundets policy och dess ridlärarut-
bildningar.  

En annan situation där omvärld och ridlärarnas verksamhet på ridskolan 
inte stämmer överens helt, enligt några av ridlärarna, är att man på ridlärar-
utbildningar får lära sig att vara kortfattad och främst ge kommandon till 
gruppen. Man får lära sig att man inte ska tala för mycket under lektionerna. 
Detta står sedan i kontrast till ridlärarnas pedagogiska verksamhet när de har 
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arbetat ett tag och befinner sig i ridlektionsverksamhet med elevfokus. Flera 
av ridlärarna menar på att de inte följer dessa riktlinjer lika strikt efter några 
år i branschen. De vill ha en mjukare dialog och mer kommunikation med 
sina elever. Dessa ridlärare återfinns som sagt inom verksamhetssystem med 
elevfokus. En ridlärare säger dock att hon tagit fasta på det hon fick lära sig 
och håller sig främst till kommandon och korta instruktioner. Hon säger 
själv att hon delvis gör det för att det är ett bekvämt sätt att förhålla sig till 
undervisningen, det vill säga målet med verksamheten är bara ett genomföra 
ridlektionen och därmed placerar jag detta inom verksamhetssystem med o-
fokus. 

Säkerheten är viktig för alla ridlärare och ett vanligt samtalsämne ridlä-
rare emellan. Här ställs elevernas möjligheter till att pröva på lite svårare 
övningar emot säkerhetsaspekter. Flera ridlärare nämner att de ibland avstår 
från moment för att de inte vill ta några risker. SvRF står för en del av detta 
ökade säkerhetstänkande, de har satsat och satsar mycket på att hitta sätt att 
göra ridning till en säkrare och mindre olycksdrabbad sport och också föra ut 
det budskapet. Men även från samhället i övrigt, från försäkringsbolag och 
föräldrar, ökar trycket på att situationerna omkring hästar och ridning ska 
omgärdas av så hög säkerhet som möjligt. En ridlärare nämnde att man på 
ridskolan diskuterat risken för eventuella stämningar eller liknande påföljder 
om något skulle hända under lektion.  

I verksamhetssystem med hästfokus prioriteras ofta säkerhetsaspekterna 
högt, och man värnar lika mycket om hästarnas säkerhet som om elevernas. 
Här ser man inte någon stor motsättning i detta. Har verksamheten istället 
elevfokus ser man problemen med att balansera säkerhetsföreskrifter och 
risker mot god ridundervisning med pedagogisk utveckling där man kan 
skapa utrymme för eleverna till självständig ridning och elevaktiva övningar 
utan att göra avkall på säkerheten. Har verksamheten o-fokus är tendensen 
den att man nonchalerar säkerhet och inte tar hänsyn till risker som kan fin-
nas vid ridning. Brister i säkerheten uppstår i några situationer under ett par 
observationer. Det syns till exempel genom att ridläraren brister i koncent-
rationen gentemot hästar och elever. I några fall talar ridläraren med olika 
personer på läktaren. Det förekommer också att personer, ibland ridläraren 
själv, ibland någon annan person, går omkring inne i ridhuset under på-
gående ridlektion och skottar bort hästspillning. 

6.5. Summering av kapitlet 
Ser man tillbaka på detta kapitel så har tre olika verksamhetssystem kunnat 
beskrivas och det knutarbete som förekommer har synliggjorts. Det första 
kallas för verksamhetssystem med hästfokus, se figur 15. Det grundas på att 
många uttalanden och under ridlektionerna observerade handlingar speglar 
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ett fokus på hästens välbefinnande i verksamheten. Den motsättning som är 
vanligast är dilemmat att ridläraren vill sätta hästen i främsta rummet och 
samtidigt ge eleven god undervisning när detta ibland inte är förenliga mål. 
Hästarna ses som ridlärarnas arbetskamrater och eleverna har litet utrymme 
att själva pröva sig fram på hästarna då detta ses som riskabelt för hästarna. 
Eleverna har att förhålla sig till de uppsatta reglerna och göra som ridläraren 
säger utan att ifrågasätta. 
 

 
Figur 15. Verksamhetssystem med hästfokus. 

 
Nästa identifierade verksamhetssystem har elevfokus, se figur 16. Verksam-
hetens objekt är eleverna och målet är att de ska ges möjlighet att lära sig 
rida. Inom detta kan ridlärarna t.ex. uttrycka att det viktigaste är att eleverna 
har kul. Ridlärarna är måna om att försöka förmedla känslan till eleverna. 
Inom detta verksamhetssystem talar ridlärarna mer om elevernas lärande och 
hästen ses som ett verktyg att använda för att hjälpa eleven lära sig rida. 
Detta genomsyrar ridlärarnas, subjektets, intentioner och påverkar de obser-
verade handlingarna. Motsättningar som kan förekomma är t.ex. när hästar-
na, verktygen, inverkar på undervisningen så att elevens lärande åsidosätts 
eller så kan det vara att ridläraren försöker kommunicera med eleverna men 
av olika anledningar inte når fram. 
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Figur 16. Verksamhetssystem med elevfokus. 

 
Slutligen är det verksamhetssystem med o-fokus (se figur 17), i denna verk-
samhet saknas t.ex. uppsatta mål eller så bedrivs ridlektionerna slentrian-
mässigt och ofokuserat. O-fokus växlar av olika anledningar in då och då i 
de andra två verksamhetssystemen. Ridlektionsverksamheten genomförs 
med varierande kvalitet och innehåll, med målet att bara få ridlektionen ge-
nomförd eller att få den att fortsätta. Motsättningar kan sammanfattas med 
att det är när ridlärarna, utifrån hur de själva uttrycker det, av olika anled-
ningar inte genomför undervisningen så som deras intentioner var eller så 
saknar ridlärarna uttryckliga mål med den aktuella lektionen. 
 

 
Figur 17. Verksamhetssystem med o-fokus. 
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En del verksamhetsöverskridande motsättningar har också identifierats. Det 
handlar en del om lektionsklimatet och ridlärarens röst samt förhållningssätt 
i allmänhet. Den militära traditionen är tydlig samtidigt som ridlärarna väljer 
att hantera situationen i ridhuset på olika sätt. Den pedagogiska situationen 
under ridlektioner kommer också fram här och man kan se olika sätt att för-
hålla sig till detta, det finns de som vill utveckla pedagogiken under ridlekt-
ioner trots de svårigheter det innebär att bryta med traditioner och vanor. 

I nästa kapitel är avsikten att föra en diskussion utifrån de nu redovisade 
resultaten men först ett citat som på ett bra sätt summerar hela problemati-
ken med ridundervisning. ”Det är en svår sport att undervisa i, det är svårt 
att beskriva en känsla och det är svårt eftersom hästarna aldrig är lika från 
gång till gång.” (Inger) 
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7. Ridlärares pedagogiska praktik 

Efter att ha plockat isär ridlektionsverksamhet och synat de olika delarna, 
därefter analyserat motsättningarna och funnit flera olika verksamhetssy-
stem, återgår jag nu till helheten och den dynamiska situation som ridläraren 
befinner sig i, och bör behärska, vid ridundervisning. Men allra först en 
återblick på analysmodellen. 

7.1. Analysmodellen 
För att på ett tydligt sätt kunna redovisa och analysera materialet användes 
Engeströms analysmodell, utvecklad ur verksamhetsteorin, som jag först 
börjat ta stöd i (Engeström, 1987, 2005). Med kännedom om den kritik som 
riktats mot modellen, exempelvis att den ger en förenklad bild av verklighet-
en och att den är för grund i relation till de ursprungliga verksamhetsteore-
tiska tankegångarna (Bakhurst, 2009; Avis, 2009) valde jag ändå att använda 
modellen och fann att den väl kunde beskriva den komplexa bilden av en 
ridlektion. 

I efterhand kan jag konstatera att modellen gjort nytta då den hjälpt till att 
synliggöra olika motsättningar som i första skedet inte synts. Jag har med 
andra ord fått stöd av modellen för att kunna titta på den praktik jag är väl 
insatt i ur ett nytt perspektiv och därmed med fräscha ögon. 

Ibland har modellens svaghet i detta med att den tenderar att förenkla en 
komplex verklighet lurat mig att förenkla verkligheten för mycket. Från 
början tycktes det självklart att rideleverna var objekt, och att målet var ele-
vernas lärande. Men efterhand tydliggjordes att det fanns flera olika möjlig-
heter och där har då modellen hjälpt till med att visa detta. Jag kunde efter-
hand också med modellens hjälp upptäcka att hästarna i verksamheten kan 
placeras som många olika knutar i modellen och samverka med de övriga 
knutarna på många olika sätt och därigenom kunde jag också se hur växling-
ar kan ske inom verksamhetssystemen och emellan de olika systemen i rid-
lektionsverksamhet. 

Modellen har tidigare främst använts i ett organisationsteoretiskt syfte 
inom vårdorganisationer och liknande, även om en del studier finns där mo-
dellen använts i undervisningsverksamhet med mer pedagogiska syften. Jag 
har här anslutit mig till dem som visat att modellen är tillämpbar inom 
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undervisningsverksamhet (Burnard & Younker, 2008; Fiedler, Muller & 
Finnegan, 2009; Yamagata-Lynch & Haudenschild, 2009). Ridlektionsverk-
samheten är en frivillig utbildningsverksamhet med en elevsituation som 
inte återfinns inom skolans sfär då varje ridlärare möter elever med mycket 
varierande ålder, bakgrund och utbildningsnivåer. Det speciella med ridlekt-
ionsverksamhet är förstås också hästarna och det faktum att det är tre le-
vande varelser inblandade i verksamheten, varav vi kan ha svårt att kommu-
nicera med en av dem, i varje fall med ett resonerande och verbalt språk. I 
denna komplexa situation har modellen visat sig vara användbar då den 
kunnat hjälpa till att synliggöra dynamik och motsättningar – knutarbete – 
på flera olika nivåer. Det verksamhetssystem som kallas o-fokus är extra 
intressant då man här skulle kunna gå vidare och titta närmare på vilka olika 
utlösande faktorer det är som gör att verksamheten tappar både häst- och 
elevfokus.  

7.2. Ridlärarna 
Ridlärare är en mycket tålig yrkeskategori som klarar av det mesta. Av fält-
anteckningarna framgår att ridlärarnas vardag innehåller många situationer 
omkring hästarna som uppstår och snabbt måste lösas och dessutom är det 
ofta tuffa väderförhållanden. Det är en fysiskt ansträngande vardag med 
hästar på ridskolan där den pedagogiska gärningen lätt kan bli marginali-
serad. Inte desto mindre är min uppfattning att detta område är viktigt att 
fortsätta utveckla för att behålla och öka kvalitén på ridundervisningen. 

Ridlärarna kan oftast inte påverka den fysiska miljön i särskilt hög grad 
och man kan notera att ridlärarna sällan kommenterar de förhållanden de har 
att anpassa sig till. Det är så självklart för dem att de inte tänker på hur de 
gör för att hantera detta och de funderar inte heller på vilka möjligheter som 
står till buds för att förändra dessa förutsättningar. Här syns en parallell till 
hästnäringen i stort. Stallarbete är en tung och slitsam sysselsättning, ändå 
sker utvecklingen inom detta område långsamt, det är först på senare år som 
man på allvar börjat utveckla nya metoder för stallskötsel och hästhållning 
som bl.a. har underlättat och delvis ersatt mänskligt fysiskt arbete. Hästnä-
ringens Nationella Stiftelse har under 2012 finansierat några olika projekt 
med syfte att få till stånd en mer hållbar och rationell hästhållning. (Hästnä-
ringens Nationella Stiftelse, 2013-01-10) Men det vanliga, enligt min upp-
fattning, har varit att personer inom hästnäringen kämpar på med hårt fysiskt 
arbete och traditionella hjälpmedel och sliter för sina hästar.  

Av analysen framkom att ridlärare har en väldigt varierande typ av elever, 
de måste vara beredda på att möta alla - från unga till gamla, nybörjare till 
avancerade. Deras elever kan också ha vitt skilda mål med sina ridlektioner. 
Dessutom är det inte ovanligt att dessa olika kategorier av elever finns med 
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under en och samma ridlektion, även om man försöker dela upp dem i lämp-
liga grupper. Detta ställer stora krav på planering och kunskap om t.ex. indi-
viders utveckling.  

7.2.1. Ridlärares olika fokus 
Ridlärarna prioriterar i olika grad antingen eleverna eller hästarna, d.v.s. de 
har ett elevfokus eller hästfokus. En iakttagelse man kan göra angående detta 
är att man kan se ett mönster kopplat till ridlärarnas ambitioner att utveckla 
och modernisera undervisningen kontra att hålla fast vid den traditionella 
undervisningen. De ridlärare som har hästarna i fokus är också de som vid 
intervjuerna framhåller de traditionella metoderna för ridundervisning me-
dan de ridlärare som har eleverna i centrum ger uttryck för att vara mer flex-
ibla i sin undervisning och försöker finna nya vägar att lära ut ridning. Här 
finns sålunda ett samband mellan typ av fokus och vilken undervisningsin-
riktning man föredrar (se figur 18).  

 
Figur 18. Elevfokus respektive hästfokus hos ridlärare i relation till tradi-
tionella eller moderniserade undervisningsformer. 
 
Utifrån ett verksamhetsteoretiskt (Engeström, 1987, 2005) tänkande har 
ridlektionsverksamheten delats upp i tre olika fokusområden som växlar in i 
varandra kontinuerligt. Där har ridlärarna varit en av knutarna i verksamhet-
en. Om man tillåter sig att se verksamhetsfokus som lärarstilar istället kan 
paralleller dras till en avhandling om lärare i grundskolan (Naeslund, 1991). 
Naeslund har funnit att man kan kategorisera lärare utifrån tre olika stilar, 
den missionerande, den pliktorienterande samt den överlevnadsinriktade. 
Lärare med den missionerande stilen har ett kall och en genomgripande filo-
sofi som går som en röd tråd genom undervisningen. Den pliktorienterade 
läraren värnar om skoltradition och är ansvarsmedveten och lojal med sitt 
ämbete och med ett konventionellt metodupplägg i undervisningen. Den 
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överlevnadsinriktade läraren låter personliga brister träda fram, och kan 
begränsas av bristande ork och engagemang. Naeslund framhåller att var och 
en av lärarna inte har en och samma stil hela tiden utan att det kan växla. 
Han har också studerat lärarnas stil beroende på situation och arbetsorgani-
sation. Om man jämför dessa resultat med ridlärarna i föreliggande studie 
skulle den missionerande stilen kunna motsvara ridlärare med elevfokus. De 
brinner för att sprida ridkunnandet och förmedla känslan för hästen och rid-
ning. De är måna om att eleverna ska förstå och känna sig sedda. Den plikto-
rienterade ridläraren skulle kunna motsvara den med ett hästfokus. Hos 
denne är traditionen viktig och man värnar erfarenhet och praktisk kunskap i 
relation till teori och skolkunskap. Slutligen passar den överlevnadsinriktade 
lärarstilen in på ridlärare med o-fokus. De kan sakna utbildning, ha bristande 
engagemang eller av olika anledningar emellanåt tappa fokus. Naeslund 
(1991) kommer fram till att lärarstilens växlingar till stor del beror på situa-
tion och förhållanden i omgivningen omkring läraren. Det är alltså inte lä-
rarnas egenskaper som framkommer utan lärarstilarna kan variera hos en och 
samma lärare. Om man tar med sig den tanken till denna studie om ridlärare 
skulle man kunna förklara de olika ridlärarnas fokus med att det beror på 
den omgivande verksamhetens fokus. Med andra ord ger det också ett stöd 
för den verksamhetsteoretiska tanken (Engeström, 2005) att individen på-
verkas av det omgivande samhället samtidigt som samhället påverkas av 
individen. Med detta vill jag förtydliga att ridlärares agerande kan förstås 
utifrån de förutsättningar som finns på den aktuella ridskolan, och den aktu-
ella ridlektionsverksamheten. 

Man kan även se ett samband mellan ridlärarnas uppfattning om sin egen 
färdighet i ridning och deras prioriteringar i lärarrollen. Ridlärare som själva 
anser att de inte rider särskilt bra fokuserar på andra värden hos elever och 
hästar/ridning och ser gärna en modernisering av ridundervisningen, de har 
även högre grad av elevfokus. De ridlärare som anser sig vara duktiga ryt-
tare har högre krav på sina elever och är hårdare i sin undervisning, d.v.s. 
använder mera traditionella undervisningsformer och de har även tydligare 
hästfokus. Följande citat får exemplifiera vad som kan menas med hårdare 
undervisning: ”Det svåra är ju att man får inte säga att man måste drilla 
folk, att man måste sitta ett antal varv och kämpa för att komma rätt. Man 
kan inte läsa i en bok hur man får bra sits utan man måste sitta tills man blir 
så trött i knäna att man inte orkar spänna sig längre för att kunna slappna 
av.” (Birgitta)  

Rider man bra uppfattas man enligt ridlärarna i studien också som en bra 
ridlärare. Svenska Ridsportförbundet (SvRF:s hemsida, 2012-03-13) har 
höga krav på egen färdighet i ridning hos ridlärarna för att de ska diplomeras 
enligt förbundets system. Värt att notera i detta sammanhang är resultaten 
från Jansson och Martinssons (2011) arbete gällande hur mycket ridlärare 
egentligen rider i sin tjänst. De kommer fram till att många ridlärare (drygt 
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40 %) rider mycket mindre än vad de skulle vilja och att en del inte rider 
alls, vilket inte överensstämmer med Svenska Ridsportförbundets policy om 
att ridlärare ska ha goda färdigheter i ridning för att kunna rida ridskolornas 
hästar och vidareutbilda eller ”korrigeringsrida” hästarna (SvRF:s hemsida, 
2012-03-13). 

I detta sammanhang skulle man kunna säga att är du duktig på att rida så 
uppfattas du som en duktig ridlärare. Är du en duktig ridlärare så förväntas 
du också vara bra på att rida. Två av ridlärarna i studien säger att de själva 
inte rider särskilt bra men menar att de kan tillräckligt för att kunna lära ut 
och förmedla känslan. Frågan är om man kan vara en skicklig ridlärare även 
om man inte kan rida? Min åsikt är att man kan vara en duktig ridlärare även 
om man inte är en duktig ryttare, om man istället har förmåga att få eleverna 
att själva reflektera och fundera över sin ridning. Man behöver dock kunna 
rida på en lättare nivå för att kunna förmedla till eleverna hur det känns att 
sitta i sadeln på en häst. Det som är avgörande för hur bra man är i ridlärar-
rollen är den pedagogiska förmågan att få eleverna att känna sig trygga på 
hästryggen och att kunna stödja eleverna fram till en förståelse av hur de 
tekniskt ska gå tillväga för att få hästen att utföra olika saker eller förstå 
vilken känsla de ska sträva efter att uppnå.  

Ett annat sätt att tänka kring detta kan en studie om en fotbollscoach för-
medla (Potrac, Jones & Armour, 2002). Coachen har observerats och inter-
vjuats och man kom fram till att han använde sig av väldigt mycket instruk-
tioner i sitt coachande. Instruktionerna varvades med att han demonstrerade 
hur han ville att spelarna skulle göra. Hans motiv till dessa metoder var att 
det visade spelarna i laget att han kunde spela fotboll. Coachen framhöll 
konsekvent vikten av att vara kunnig på området för att vinna respekt hos 
spelarna. I linje med detta skulle man kunna säga att ridlärare inte behöver 
kunna rida för att lära ut ridning men de behöver kunna rida för att vinna 
sina ridelevers respekt och därmed deras förtroende, vilket i sin tur leder till 
att eleverna i högre grad gör som ridlärarna säger. Man kan också vända på 
det och säga att duktiga ryttare automatiskt respekteras och att deras ord 
väger tungt i alla sammanhang. 

Den äldre generationen ridlärare som i grunden ofta hade militär utbild-
ning förde också med sig stor respekt. Detta kunde delvis bero på att de var 
genuina hästkarlar med mycket kunskap om hästar men det kunde också 
vara så att de hade ett mer auktoritärt förhållningssätt som krävde att de be-
handlades med respekt och att man löd deras order. De flesta av dagens rid-
lärare har själva haft denna typ av ridlärare under sin egen ridutbildning och 
dessa fungerar därmed som starka modeller, på gott och ont. Om vi tar stöd i 
grundprincipen att en verksamhets historia och utveckling (Engeström, Mi-
ettinen & Punamäki, 1999; Engeström, Engeström & Vähäaho, 1999; Enge-
ström, 2005) har stor betydelse för en verksamhet kan detta också förklara 
att man som ridlärare kanske till och med agerar på ett annat sätt än vad man 
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egentligen tänkt därför att man så starkt påverkas av de förebilder som be-
skrivs ovan. Man får därmed också förståelse för att ridlärarna agerar på ett 
annat sätt än vad de ger uttryck för i sina intentioner. Om ridlärarnas age-
rande förstås ur ett historiskt perspektiv, ger det en förklaring till att de säger 
att de vill göra på ett visst sätt men sedan lätt faller tillbaka i gamla vanor 
och traditioner. Ridläraren vill också efterkomma föräldrar och elever och 
detta är en annan del som verksamhetsteorin vill lyfta fram, individen växel-
verkar med sin omgivning och på det viset utvecklas verksamheten (Enge-
ström, Miettinen & Punamäki, 1999; Engeström, Engeström & Vähäaho, 
1999 & Engeström, 2005). Här kan det å ena sidan vara så att ridläraren för-
väntas uppträda som en traditionell ridlärare, och då också gör det, å andra 
sidan kan ridläraren känna att nya influenser trycker på och uppleva behov 
av utveckling. 

Många ridlärare har än idag stor respekt på ridskolan, vilket delvis hänger 
ihop med den status man ofta får som duktig ryttare. Flera ridlärare berättar 
att de upplever att eleverna är lite rädda för dem och till exempel inte vågar 
ställa frågor. Detta är intressant ur det perspektiv att många menar att barn 
och ungdomar i samhället i övrigt visar allt sämre respekt för vuxna.  

Inom hästnäringen och i ridlärargemenskapen vill jag påstå att rädsla inte 
är något man talar om. Detta problem lyfts sällan fram, de flesta ryttare vill 
gärna framstå som tuffa och orädda. Därför är rädsla hos ridelever ett pro-
blem som kan förringas. Några av ridlärarna i studien tar upp det och menar 
att det är sällan eleverna säger ifrån om de känner sig rädda. Rädsla hos ele-
verna är heller inget som ridlärarna bekräftar utan ofta säger man att det bara 
är att bita ihop. ”Det är bara att du slänger hjärtat före” fick jag till exempel 
själv höra under en ridlektion en gång då vi skulle hoppa ett stort terräng-
hinder och jag blev lite osäker. Ändå är det så att hästar är stora djur och 
som nybörjare är det inte alls ovanligt att man blir rädd och känner sig ut-
lämnad högt där uppe på hästryggen (Forsström & Lantz Forsström, 2006). 
Jag tror detta är något man skulle ta till sig och diskutera mer för att öppna 
upp och hitta metoder för att komma över rädsla för ridning och/eller hästar. 
På det viset kunde man hålla kvar fler ryttare på ridskolorna, som annars 
slutar för att de inte får hjälp med att bearbeta sin rädsla. Det är svårt att hitta 
forskning om ridning och rädsla, det är mest olika tränare eller liknande som 
gör reklam för någon metod för att bli av med rädsla för ridning. På internet 
finns diskussionsfora av olika slag med många inlägg där man anonymt be-
skriver sin rädsla för ridning.  

7.2.2. Ridlärares praktik 
Ridundervisning har en självklar plats på ridskolan och precis som miljön 
omkring ridundervisningen inte ifrågasätts av ridlärarna är det sällan ridlä-
rarna ifrågasätter genomförandet av ridlektionerna. Oavsett grundinställning 
är det många ridlärare som betonar att deras uppgift är att göra eleverna 
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nöjda. De ska möta eleverna på deras nivå, hjälpa dem mot deras mål, oav-
sett vilket det är. Dessa praktiker tar det för självklart att ridundervisning 
genomförs på ett visst sätt. De har kanske inte reflekterat över alternativa 
upplägg och metoder. Med detta menar jag inte att ridlärarna inte strävar 
efter att förbättra sin undervisning men det handlar då oftare om nya övning-
ar och inte om helt nya pedagogiska grepp. 

Ridlärarna agerar ofta på ett intuitivt plan när de ger eleverna kommenta-
rer eller instruktioner. Ett talande citat från en av intervjuerna i den aktuella 
studien kan ge ett exempel på hur ridlärarna själva uttrycker detta: ”Det är 
jättesvårt att sätta ord på det här, man tänker ju inte så... utan ser ju bara 
och så säger man något till eleverna…” (Jenny) Dreyfus och Dreyfus 
(1986) har funnit att praktiker befinner sig på en skala alltifrån att vara bero-
ende av/medvetna om olika teorier till att helt agera utifrån sin tysta kunskap 
och detta stämmer väl in på studiens ridlärare. De har olika lätt att uttrycka 
sig omkring sin pedagogiska praktik. Några är välartikulerade medan andra 
är mer som Jenny i citatet ovan. En utmaning har varit att förmå ridlärarna 
att sätta ord på sin tysta kunskap och försöka förklara hur de tänker och age-
rar. Det kan konstateras att ridlärarna överlag är skickliga i det pedagogiska 
utövandet med tanke på alla faktorer de har att ta hänsyn till. Jenny uttryckte 
sig så här när hon försökte beskriva hur hon vill instruera: ”Det är ju som i 
hoppningen att där har man ju så mycket erfarenhet också så man säger 
automatiskt saker till eleverna efter hindren utan att egentligen tänka efter 
på vad man ska säga, det är väl därför man glömmer bort det. Det blir väl 
så när man hållit på så här länge.” (Jenny)  

Ett återkommande mönster under intervjuerna var att ridlärarna fastnade i 
ridtekniska detaljer eller beskrivningar av ridlektionsverksamhet som ligger 
utanför den pedagogiska praktik som denna studie avsåg att studera. En re-
flektion omkring detta är att ridlärare är praktiker som inte är vana att reflek-
tera (Schön, 1983, 1987) över vad de gör i pedagogiska termer men däremot 
är de vana vid att diskutera ridteknik och hästar i mer allmänna ordalag och 
därför kanske det kändes mer naturligt för dem att gripa sig an intervjufrå-
gorna på detta vis. En annan reflektion är att ridlärares pedagogiska praktik 
de facto är nedprioriterad i relation till hästarna och deras skötsel. Det är 
hästarna som är i centrum för både ridskolan, ridlektionsverksamheten och 
ridlärarna.  

Ridlärarnas åsikter om huruvida man ska tala med eleverna om känslan 
vid ridning eller inte är också intressant att diskutera. Åsikterna går isär och 
här kan ett mönster ses. Det finns ridlärare som är av den åsikten att ryttar-
känsla är något man som ryttare själv måste finna och träna sig fram till 
alternativt har talang för eller till och med är född med. I dessa fall vill ridlä-
raren inte ge sig in i diskussioner med eleverna om känslan. De menar, lite 
kortfattat, att det bara är många timmar i sadeln som leder till resultat. De är 
också lite hårdare i sin attityd mot eleverna och har inte lika stor förståelse 
för elever som inte riktigt orkar anstränga sig fullt ut hela lektionen. Å andra 
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sidan finns det de ridlärare som betonar vikten av att lära ut teorin bakom 
ridningen, som vill få eleverna att reflektera och fundera över sin ridning. De 
poängterar att de som ridlärare måste hjälpa eleverna hitta känslan t.ex. ge-
nom att påtala när eleverna gör rätt och be dem känna efter hur det känns då. 
Dessa ridlärare har också en tendens till att se andra värden i ridningen och 
kontakten med hästarna än att rida bra. De vill öka elevernas självkänsla och 
lära dem ta ansvar. 

I en studie om musiklärares inställning till huruvida man ska lära ut tek-
nisk skicklighet i att spela ett instrument eller fokusera på känsla, gehör och 
publikens helhetsuppfattning m.m. konstaterar man att musiklärarna priorite-
rar att lära ut tekniken. Detta är något som musiklärare ofta fått kritik för 
enligt författarna. Men att lära ut de tekniska färdigheterna har motiverats 
med att man först måste kunna tekniken innan man kan utveckla gehör och 
musikaliteten till fullo (Hallam & Creech, 2010; Holgersson, 2011). Inom 
musikundervisning har man med andra ord samma dilemma som vid ridun-
dervisning. När kan man lära ut känsla och ska man alls försöka lära ut 
känsla? Reid (2001) har genomfört intervjuer med studenter vid högre mu-
sikutbildning och nivågraderat studenterna utifrån deras möjligheter att ta till 
sig undervisningen. På den första nivån fokuserar studenten på tekniska 
aspekter och kopierar sin lärare. På den andra nivån börjar den musikaliska 
biten komma in. På den tredje nivån förmår studenten anpassa sig till sin 
lärares råd och även reflektera mer självständigt. De fjärde och femte nivå-
erna handlar om att studenterna kan kommunicera musik till omgivningen i 
lite olika grad. Om man överför detta till ridelever skulle det kunna se ut 
som följer: 

1) Eleverna lär sig ridteknik och imiterar det andra ryttare gör till häst. 
2) Eleverna börjar känna själva när hästen gör rätt. 
3) Eleverna kan ta till sig och förstå ridlärarens instruktioner och korri-

gera sin ridning samt även reflektera över sin ridning. 
För att dra lärdom av och överföra dessa resultat till ridundervisning skulle 
man kunna tänka att när man som ryttare är nybörjare förmår man bara ta till 
sig tekniska instruktioner. Därefter kan eleverna utveckla sin känsla och 
förmåga till reflektion allteftersom. Den springande punkten blir då när i 
utvecklingen rideleverna kan börja utveckla förmågan att känna själva. När 
eleven kommit dit är det ridlärarens uppgift att ta nästa steg och börja kräva 
reflektion av rideleverna. 

Någon ridlärare uttryckte att ridlärarens främsta uppgift är att sätta rätt 
elev på rätt häst och ha väl genomtänkta övningar. Gör man bara det så har 
man som ridlärare ”gjort sitt” och behöver inte undervisa eleverna utan kan 
rikta in sig på att dirigera runt dem i de olika övningarna. Övningarna och 
hästarna är med andra ord det viktigaste för elevernas lärande enligt detta 
synsätt. Jag kan hålla med om att detta är viktigt, men anser att ridläraren 
tillför en ytterligare aspekt genom sin förmåga att hjälpa eleven förstå sin 
häst och ge tekniska instruktioner vid övningarnas genomförande. Genom att 
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dessutom tillföra reflektion och dialog, när eleverna är mogna för det, till det 
praktiska övandet skulle ridläraren kunna ta eleverna ytterligare ett steg i 
deras ridutveckling. 

Undervisningsmiljön vid ridundervisning är relativt disciplinerad, så som 
det framkommer av denna studie. Här är en framtida utmaning att öppna upp 
för ett större elevinflytande utan att för den skull äventyra säkerheten under 
ridlektionerna. Det är viktigt med säkerheten under ridlektioner och detta 
faktum ses ofta som en anledning till att styra upp lektionerna strikt. En an-
nan väg att genomföra lektionerna på ett säkert sätt skulle kunna vara att 
måna om en god pedagogisk kvalitet så att eleverna verkligen förstått mål 
och mening med övningarna samt hur de ska genomföra de olika övningar-
na. Ett par ridlärare frågar efter nya moderna pedagogiska metoder men 
flertalet av ridlärarna i studien föredrar traditionell ridundervisning. Jag har 
lyft fram nedanstående citat tidigare men vill ta upp det igen då det står för 
ett nytänkande. ”Jag har ju barn som tränar inom andra sporter och där är 
det mycket mer fokus på beröm /.../ Det är svårt, med det här, till exempel 
inom teater har de ju ett helt annat sätt. Jag skulle vilja få hjälp att hitta 
andra metoder att undervisa på. /.../ Jag skulle tycka det vore roligt att få 
nya verktyg att experimentera med.” (Anna)  

Nya övningar och nya miljöer gör ofta hästarna mer oroliga, därför är det 
lätt att som ridlärare fastna i beprövade spår. Med övningar hästarna känner 
till är risken mindre att man stöter på problem under ridlektionerna. På 
samma sätt kan det kännas tryggt att ha ridundervisningen inomhus istället 
för att ge sig ut i miljöer där flera yttre faktorer kan påverka undervisningssi-
tuationen. Detta har tyvärr lett till att många ridelever aldrig ridit utomhus 
och att de blir osäkra så snart de tvingas lämna den miljö de lärt sig betrakta 
som trygg. Detta är något fler av ridlärarna i studien tar upp som ett pro-
blem. I samband med antagningsprov till hippologprogrammet har det visat 
sig att många sökande inte längre vågar rida utomhus, vissa har aldrig gjort 
det tidigare. De sökande har betydligt mindre erfarenheter av detta slag med 
sig idag än för några år sedan. Detta är inte hållbart på sikt. Om man inte 
längre från ridskolan vågar ge sig ut med en hel ridgrupp måste man hitta 
andra former för att ge ridelever dessa erfarenheter och kunskaper.  

Övningarna är centrala för ridlärarnas arbete vid ridlektioner. Ofta inhäm-
tas inspiration till övningar då ridläraren är iväg på egen färdighetsträning. 
Ridlärarna i studien har berättat att man på ridskolorna brukar samla övning-
arna i t.ex. en gemensam pärm för att alla ridlärare skall kunna använda 
dem. Det finns i stort sett alltid ett syfte bakom övningarna men något som 
framkom var att ridlärarna inte alltid berättade om det för rideleverna. Ris-
ken med detta kan också vara att ridlärarna själva inte är helt säkra på syftet 
utan att de bara genomför övningen rakt upp och ner. På det viset tappar 
man en dimension i övningen och rideleverna kanske inte får ut vad de 
skulle kunnat få ut av sin ridlektion. Med detta vill jag poängtera att övning-
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ar inte bör användas utan att man är medveten om deras syfte och att ridlä-
rarna måste ta sitt pedagogiska ansvar för att övningarna används och ge-
nomförs på ett optimalt sätt.  

I texten har det tidigare beskrivits hur ridlärare ser ett problem i det att 
man styr ridelever strikt som nybörjare och detta gör att eleverna får det 
svårt när ridlärarna så småningom vill att de ska börja tänka mer själva och 
agera självständigt i sin ridning. Detta kan dels kopplas till ovanstående och 
då är lösningen att i rätt tid börja föra in reflektion och självständighet i ele-
vernas ridning. Det kan också kopplas till Leontievs hierarkiska struktur av 
verksamheter. Han menade att en process först måste ha uppstått som yttre 
aktivitet för att därefter kunna ske inom individen (Leontiev, 1978). Leon-
tiev menar att man på den nedersta nivån i en hierarkisk struktur (se tabell 6) 
går mot omedvetna handlingar eller t.o.m. maskiner som utför olika saker. 
Jag ser här en parallell till ridlärare som i början talar om precis hur ridele-
verna ska göra i olika övningar med slutmålet att eleverna kan göra övning-
arna utan att tänka medvetet på varje moment i dem. 
 
Tabell 6. Leontievs hierarkiska struktur av verksamhet (Leontiev, 1978) 
implementerad på ridlektionsverksamhet. 

 
Martin (2004) har visat hur sjukgymnaster och deras patienter på ett lik-
nande sätt går från att sjukgymnasten instruerar och handgripligt visar på 
patienten hur denne ska göra till att patienten själv kommer på och rättar 
t.ex. sin hållning. Ett mellanled är att sjukgymnasten med hjälp av en gest 
eller ett symboliskt ord påminner patienten om hållningen. Detta kan jämfö-
ras med ”stickord” som används under ridlektioner för att påminna ridele-
verna om någonting i deras ridning. Ridlärarens arbetssätt påminner om 
sjukgymnastens, även de inleder ridundervisningen med att instruera utför-
ligt och använda kroppsspråket på olika sätt och därefter strävar ridlärarna 
efter att eleverna ska bli alltmer självständiga i sin ridning.  Problemet på 
ridlektioner vid ridskolan är att rideleverna sällan kommer till den nivå av 
självständig ridning som ridlärarna säger vore önskvärt. Jag har tidigare varit 
inne på detta med behovet av utveckling av olika pedagogiska metoder och 
tillvägagångssätt för ridundervisning och jag tror att rideleverna skulle 
kunna utvecklas längre om man bara tillät dem. 

Nivå Orientering Utförare (Subjekt) 
Verksamhet - Ridlektion Objekt/motiv - Ridelev Gemenskapen - Ridlärare 
Handlingar – Olika  
övningar under  
ridundervisningen 

Mål – Ridelevernas  
lärande 

Individ eller grupp –  
Ridläraren och rideleverna 

Funktion – Kommandon 
(som efterhand inte 
längre behövs) 

Förhållanden – Ridhus, 
hästar o.s.v. 

Individ/maskin –  
Automatiserade rörelser hos 
eleverna. 
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Ridlärarna är måna om att kommunicera så att de gör sig förstådda, de har 
förmåga att använda många former av kommunikation, kroppsspråk, bild-
språk och liknelser. Någon ridlärare talar dock om att hon lärt sig vara fåor-
dig och tydlig med kommandon istället för att ”prata” med eleverna. Vi ser 
återigen spår av historien och den militära traditionen. Det kan vara både 
utbildningsanordnarnas budskap som sådant och ridlärarens tolkning av 
deras budskap som bär med sig traditionen med kommandon och ett mer 
strikt förhållningssätt.  

Man kan märka att ridlärarna i många fall föredrar att eleverna lyssnar 
och koncentrerar sig på att rida under lektion, istället för att fråga och disku-
tera om olika saker. Min uppfattning är att de flesta av ridlärarna inte efter-
frågar mer interaktion med sina elever. Frågar man dem om hur de vill 
kommunicera med sina elever så vill de i allmänhet ha mycket kommunika-
tion och dialog men i praktiken genomför de inte undervisningen så att detta 
blir möjligt. Det är bara tre av de tio ridlärarna som under de observerade 
lektionerna fullföljer sina intentioner att kommunicera med alla elever om 
känslan. En ridlärare hade inte för avsikt att göra det och hon gjorde det 
heller inte. Ridlektioner idag är oftast inte upplagda för att uppmuntra till 
diskussion och dialog. Det kan handla om att många ridlärare vill ha kontroll 
över situationen och de vill ha disciplin i ridhuset, detta kan vara svårt att 
förena med att ge eleverna större utrymme för diskussion. Enligt verksam-
hetsteorins grunder (Leontiev 1978) är språket och kommunikation en av 
grundförutsättningarna för inre medvetenhet och individens inre tankepro-
cesser. Den tankegången ger stöd för vikten av att ridläraren tar sig tid till 
diskussion och reflektion under ridlektionerna för att på det viset utveckla 
ridelevernas inre tankeprocesser omkring sitt ridutövande.  

När ridlärare använder kroppsspråket som en del i kommunikationen med 
eleverna vill de ibland beskriva hur hästen rör sig eller ska kännas, ibland 
vill de beskriva en rörelse eleverna ska utföra på hästen. En tredje variant är 
när de med hjälp av kroppsspråket försöker förklara hur det ska kännas i 
vissa moment. Här finns det stora likheter med vad Melander (2009) kunde 
se hos privatpilotelever och deras lärare. De senare använde gester för att 
beskriva hur planet skulle röra sig, de kunde använda gester för att exempli-
fiera hur något tedde sig på flygplanet när de befann sig på annan plats och 
slutligen använde de också gester för att beskriva hur man ska röra (förflytta 
i olika riktning) spakar och annat under flygningen. 

Ridlärarna använder också rösten för att peppa eller lugna både hästar och 
elever. Men ridlärarens röst kan även skrämmas. Rösten är ett viktigt verktyg 
som ridläraren måste kunna kontrollera. Under studien uppstod ett par fall då 
rösten ställde till problem under ridlektionerna. I ett fall hade ridläraren pro-
blem med stämbanden som hon påverkades starkt av, trots att hon hade hög-
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talarväst16 att tillgå. I ett annat fall var det en ridlärare som blev arg och fru-
strerad och då inte kunde kontrollera sin röst. Men oftast använde ridlärarna 
rösten medvetet genom att bli t.ex. hårda och korta i tonen så att hästarna 
skulle vakna till. Det tror jag till viss del är medvetet men också en vana och 
ett arv från den militära tiden. I ett par fall kunde ridlärarna också tala lug-
nande till kanske både elever och hästar. Hildestrand (2008) har visat på att 
rösten har betydelse för kommunikationen mellan ridlärare och elev, ridlä-
rarna kunde medvetet använda rösten för att påverka både häst och elev och 
med hjälp av rösten kunde även känslan förmedlas till eleven. 

I detta sammanhang kan man fundera på huruvida man ska instruera ele-
verna under pågående ridning eller vänta till efter att övningarna är genom-
förda. Som torde framgått finns här två ståndpunkter, den ena är att man ska 
tala så lite som möjligt med eleverna under ridning, den andra är att man ska 
försöka hjälpa eleverna med instruktioner så gott det går. Min åsikt är att 
man bör instruera eleverna under pågående övning för det är då man har en 
chans att kommentera och förstärka korrekta moment samt rätta till felaktig-
heter. 

7.2.3. Hästarna som hjälplärare  
En intressant sak är att nästan alla ridlärare betonar vikten av att hästarna är 
samarbetsvilliga och att övningarna är genomtänkta för att de ska kunna 
genomföra en god ridundervisning. Detta stämmer mycket bra med den 
grundtanke som finns inom verksamhetsteorin i det att ett verktyg (förmed-
lande artefakt) krävs för att subjekt och objekt ska kunna kommunicera med 
varandra (Leontiev, 1978) (se figur 19). 

 
Figur 19. Vygotskijs modell över hur två människor kommunicerar med 
varandra applicerad på situationen vid ridlektion. 

                                                
16 En väst med inbyggt högtalarsystem som gör att man kan tala lågt, utan att anstränga rösten 
och ändå höras väl genom högtalare. 
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Hästarna är det främsta av de verktyg ridlärarna har till förfogande för att 
hjälpa eleverna nå sitt mål. Samtidigt talar en del ridlärare mer om hästarna 
som hjälplärare och då skulle hästarna definieras som gemenskap istället. 
Hästarna och deras välbefinnande eller att kunna rida dem kan även vara 
målet med verksamheten. Hästarna är själva grundförutsättningen för hela 
verksamheten, det skulle inte vara intressant, och inte ens möjligt, att lära sig 
rida alls om inte hästarna fanns där. Det är därför förståeligt att hästen tar 
upp så stor plats i ridlärarnas vardag och av deras tankar omkring ridunder-
visning. Även om det ur ett pedagogiskt perspektiv hade varit önskvärt att de 
som lärare sätter eleverna i centrum istället. 

En av ridlärarna hade följande kommentar till att hästarna ibland ställde 
till med problem. ”Man måste ju ägna sig mer åt de hästar som stökar 
runt.” (Anna) En reflektion man kan göra utifrån det uttalandet är att hon 
ägnade sig åt hästen och inte åt eleven som red på hästen, så som hon fram-
ställer det. Detta kan visa på den stora betydelse hästarna har inom denna 
verksamhet. Det kanske också kan förklara varför hästfokus är ett så vanligt 
förekommande verksamhetssystem. Traditionen är att man fokuserar på 
hästen och så får både lärare och elev hjälpas åt att korrigera den. Det är 
återigen hästen som sätts i centrum för verksamheten. 

Många ridlärare talar om vikten av att lära eleverna förstå hästen och hur 
hästen fungerar. Detta är intressant om man ser det ur ett historiskt perspek-
tiv. Ekström von Essen (2010) har beskrivit hur människan förändrat sin syn 
på hästen genom århundradena. Förr var hästen en tjänare som man kunde 
behandla i stort sett hur som helst. Nu finns tendenser till att vi istället till-
skriver hästarna mänskliga känslor (antropomorfism) och glömmer bort att 
de är djur. Här har ridlärarna en viktig roll i att hålla en god balans i detta. 
Hästen måste tas väl omhand men vi måste komma ihåg att den är ett djur 
och att vi inte får förmänskliga den, genom att t.ex. lägga på extra täcken på 
hästen bara för att vi fryser eller låta hästen skritta för att vi som ryttare är 
trötta och därmed tror att hästen också är trött. 

7.3. Ridundervisningens utveckling  
Enligt en av grundprinciperna för alla aktivitetssystem (Engeström, 1987, 
2005) sker det hela tiden en utveckling och ett lärande. Detta kan också av-
läsas i ridlektionsverksamheten. Tradition och andra förhållanden spelar in 
hela tiden och samtidigt kan man se en vilja till utveckling hos ridlärarna i 
studien. Ridlärarna ger i olika grad uttryck för att de vill följa med i det öv-
riga samhället. En rad tecken på detta kan utläsas, ett exempel är följande 
citat: ”Vi har en blogg sedan några månader tillbaka och där försöker vi 
också förmedla den här känslan för hästen, vi har ett hundratal som läser 
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den varje dag, det är jättekul. Vi har ca 400 besökare på vår hemsida varje 
dag och det är också något man försöker utnyttja. Något vi själva tycker vi 
är bra på är att hänga med i utvecklingen, försöka anamma nya saker hela 
tiden.” (Inger) 

I inledningen nämndes en artikel i tidningen ”Häst och ryttare” (SvRF, 
2012) där man diskuterade den svenska ridskolan. En genomgång av 
Svenska Ridsportförbundets verksamhetsberättelser visar också att antalet 
medlemmar i förbundet minskar. Alla ridelever på ridskolor anslutna till 
SvRF är medlemmar i förbundet. Det tyder med andra ord på vikande antal 
ridelever på ridskolorna. Även antalet ridskolor har minskat en del. Ett sätt 
att möta konkurrensen vore enligt min mening att möta varje elev mer indi-
viduellt och ägna mer tid åt att förstå varje elevs mål och behov, d.v.s. här 
behövs pedagogiskt utbildade ridlärare som har kompetens att se och möta 
alla elever på deras nivå och stödja dem till lärande och utveckling utifrån 
den. Detta skulle kunna vara en väg att utveckla ridundervisningen på 
ridskolorna. I artikeln nämns detta med att man ”måste öka möjligheterna till 
individuella val inom ridskoleundervisningen”.  

SvRF kvalitetsgranskar till förbundet ansluten ridskoleverksamhet och 
deras anställda ridlärare. Därmed har de stort inflytande på hur ridskolornas 
undervisning och ridlärarnas pedagogiska förhållningssätt kan utvecklas. Det 
finns fördelar med denna gemensamma rikstäckande utbildningspolicy och 
dessa strama regler för hur ridundervisning ska bedrivas. En fördel är att 
oavsett på vilken ridskola man rider i Sverige så är det samma grundprinci-
per och utbildningssystem för ridning som praktiseras. Men det kan också 
vara så att detta förhindrar pedagogisk utveckling, dels hos den enskilda 
ridläraren, dels för moderna undervisningsmetoder överhuvudtaget inom 
ridlektionsverksamheten. Svenska Ridsportförbundets förhållningssätt kan 
förklaras genom att se till dess historia. Hedenborg (2012) har studerat ut-
vecklingen hos SvRF från det att det var manliga lärare, officerare som un-
dervisade manliga rekryter till att det idag oftast är kvinnliga ridlärare som 
undervisar unga flickor och ett mindre antal pojkar. Att bryta upp de tradit-
ioner denna historia för med sig är svårt, en verksamhet är ofta starkt präglad 
av sin historia (Engeström, 1987, 2005). Flera studier har genomförts på 
senare år där man ser på ridläraryrket och ridskolan ur ett genusperspektiv 
(Hedenborg & Morell, 2008; Hedenborg, 2009; 2012). Dessa studier kan 
användas som en del i det fortsatta utvecklingsarbetet av ridlärarprofession-
en vid ridskolorna. 

Ser man till ridlektionsverksamhet i helhet är ridlärarnas möjligheter att 
påverka villkoren för sin ridundervisning begränsade. De formas hela tiden 
av verksamheten runt omkring dem. Det krävs ett långsiktigt arbete och ett 
arbete på strukturnivå för att modernisera svensk ridundervisning. Forskning 
krävs för att bidra till utveckling av goda pedagogiska metoder, förenliga 
med de förutsättningar som råder på ridskolorna. De ridlärare som vill pröva 
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nya metoder att undervisa i ridning måste få stöd. Det måste också vara tillå-
tet att misslyckas. Man bör i utbildningen av nya ridlärare ge dem verktyg 
och medvetenhet om moderna pedagogiska metoder, utan att ge avkall på 
värdefulla grunder och traditioner inom ridundervisning.  

Grundläggande för organisationen av ridlektionerna på ridskolor är att det 
bedrivs gruppundervisning. Detta medför att det är ett antal ekipage på rid-
banan eller i ridhuset och ridläraren måste ha ett system för att det ska fun-
gera utan olyckor eller incidenter. Det man dels betonar från Svenska 
Ridsportförbundet, dels praktiserar som ridlärare är att ”undervisa enskilt i 
grupp”. Det innebär att man hela tiden ser individerna och ger individuella 
instruktioner parallellt med de kommandon och direktiv man ger till gruppen 
som helhet. De mer erfarna ridlärarna har givetvis lättare för att göra detta. 
Här ser jag ett behov av pedagogisk fortbildning där man praktiskt får öva 
sig på detta sätt att undervisa under handledning. 

En metod som man skulle kunna ta till sig vid ridundervisning är att låta 
eleverna diskutera och reflektera parvis efter eller inför genomförda övning-
ar för att utveckla deras tänkande omkring ridning. Detta är en form av ”peer 
learning” vilket innebär att elever lär sig i samverkan med varandra. Boud 
och Lee (2005) har till exempel skrivit en artikel om peer learning och dess 
positiva inverkan på studenters lärande. Det behöver inte vara några omväl-
vande metoder utan man kanske bara kunde försöka släppa in eleverna lite 
mer i en dialog omkring undervisningen. Ett sätt vore att ge eleverna lite mer 
utrymme för egen reflektion under ridlektionen. Detta kräver dock att ridlä-
rarna förmår släppa in eleverna på att annat sätt i undervisningen än vad man 
traditionellt gjort. Min uppfattning är att den grundläggande åsikten att ridlä-
raren ”vet bäst” gör det svårt att låta eleverna komma mer till tals under 
lektionerna. En annan anledning till att ridlärarna inte riktigt släpper in ele-
verna i lektionen är att de upplever att de tappar kontrollen över tidsdispone-
ringen. Men man kan fråga sig om det inte är lika lärorikt att föra en ridme-
todologisk diskussion som att bara genomföra vissa övningar utan att man 
förstår vad det är man gör och varför. Det kan också vara så att man bör 
avsätta mer tid för en lektion så att diskussion och reflektion ryms, tillsam-
mans med praktisk övning, inom ridlektionstiden. 

Man kan tala om didaktiska eller autonoma metodval, med det menar 
man att läraren antingen tänker igenom sitt metodval utifrån didaktiska ut-
gångspunkter eller att man bara gör som man alltid gjort utan reflektion, 
man går på rutin (Uljens, 1997). Ridlärare, liksom de flesta människor inom 
hästnäringen, gör ofta som man alltid har gjort, delvis p.g.a. de starka tradit-
ioner som finns och delvis för att de främst är praktiker som inte är vana vid 
teoretisk reflektion. Men det vore intressant att vända lite på de givna förut-
sättningarna och vanorna vid ridundervisning och se om man genom att titta 
på ridundervisningen ur en didaktisk teoretisk synvinkel kunde finna andra 
lösningar på vad som ska inrymmas i undervisningen och hur man kan orga 
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nisera den. Till exempel skulle man kunna lägga in en betydligt större an-
del teoretisk undervisning. Man skulle kunna ha endast en häst under en 
ridlektion, som eleverna fick rida en stund var medan de andra tittar på för 
att skapa utrymme för diskussion och reflektion under ridlektionerna. Ett 
annat upplägg skulle kunna vara att förlänga lektionerna och lugna ner tem-
pot, dels rent fysiskt d.v.s. att man skrittar större del av tiden, dels att man 
får öva längre stunder på varje moment. Det finns säkert många fler upplägg 
som skulle vara möjliga vid ridundervisning. Men då måste ridlärarna våga 
bryta med normer och traditioner som präglar ridundervisningen. De måste 
också våga släppa på kontrollen och styrningen av ridlektionerna lite mer. 
En fördel vid tillägnandet av kunskap är möjligheten att själv få testa och 
pröva sina nyvunna kunskaper och här tror jag att vi måste våga låta ridele-
verna tänka och, under överinseende, försöka rida mer självständigt än vad 
de tillåts göra idag.  

Man skulle kunna dela in en ridlärares kunskaper eller behov av kunskap-
er i fyra olika områden, egen ridskicklighet, rid-didaktisk kunskap, pedago-
gisk kunskap samt undervisningserfarenhet. Med rid-didaktisk kunskap av-
ses kunskap om vad som är viktigt att lära ut inom ridning och hur man bör 
göra vid ridundervisning samt varför. Med pedagogisk kunskap avses teori 
om lärande mer generellt hos människor. Ser vi till de ridlärare som deltagit 
i denna studie skulle man kunna kategorisera dem enligt tabell 7 och på det 
viset få en översiktsbild över vilka behov av fortbildning respektive kategori 
behöver. Naturligtvis är det aldrig fel med fortbildning även inom områden 
där man har god grundkunskap, därför är alla områden markerade med ett 
plus, men därutöver är det ytterligare plus tillagda efter bedömt17 behov av 
fortbildning. 
 
Tabell 7. Ett försök att åskådliggöra vilken typ av fortbildning de olika rid-
lärarkategorierna som finns representerade i studien kan behöva. Antal plus 
representerar graden av bedömt behov av fortbildning. 

                                                
17 Bedömningen är gjord utifrån ridlärarnas egna beskrivningar av sin utbildning och erfaren-
het. 

     Rid-
skicklighet 

Rid-
didaktisk  
kunskap 

Pedagogisk  
kunskap 

Under-
visnings-
erfarenhet 

Nyutbildade ridlärare med 
yrkesutbildning 

+ ++ +++ ++ 

Ridlärare med yrkesutbild-
ning och längre erfarenhet 

+ ++ +++ + 

Nyutbildade  
hippologer 

+ ++ ++ ++ 

Hippologer med erfarenhet + ++ ++ + 
Ridlärare utan  
utbildning 

+ ++++ ++++ + 
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Utifrån tabell 7 kan man se att formen av utbildning eller fortbildning ridlä-
rarna främst behöver faller inom områdena pedagogik och rid-didaktik.  

Tittar man tillbaka på figuren över relationen mellan elevfokus respektive 
hästfokus hos ridlärare i relation till vilka undervisningsformer ridläraren 
använder (figur 19) kan man också fundera över vilken väg man ska gå för 
att på bästa sätt fortbilda dessa ridlärare. Önskvärt vore att ridläraren med 
fortsatt omsorg om hästen utvecklade mer moderna undervisningsformer 
samt fick ökade kunskaper om elever och elevers lärande, med andra ord 
förflyttade sig från nedre vänstra hörnet mot det över högra hörnet i figuren 
(se figur 20). Pilen som markerar förflyttning illustrerar ett idealtillstånd. I 
realiteten torde vägen mot en annorlunda ridundervisning gå i en ”böj” via 
antingen det nordvästra eller det sydöstra hörnet. 

 
Figur 20. Ridlärares tänkta förflyttning mot ökad elevorientering och mo-
derna undervisningsformer. 

7.4. Slutsatser och framtida möjligheter 
Syftet med denna studie var att beskriva och förstå ridlärares pedagogiska 
praktik. Efter att nu utförligt ha beskrivit och analyserat deras verksamhet 
kan jag konstatera att ridlärarna inte har särskilt stora möjligheter att påverka 
sin situation vid ridundervisning. De styrs i hög grad av omgivande faktorer, 
av tradition och av förväntningar från omgivningen.  

De tio ridlärare som deltagit i denna studie hade väldigt varierande bak-
grund med olika långa utbildningar och olika mycket erfarenhet bakom sig. 
Det som kan konstateras är att det inte finns några tydliga mönster i relation 
till detta. Det är inte så att en viss grupp ridlärare identifierats enbart inom 
ridlektionsverksamhet med hästfokus respektive elevfokus eller o-fokus. De 
olika ridlärarnas uttalanden och handlingar återfinns spridda inom de olika 
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beskrivna verksamhetssystemen. Det man dock kan se är att de ridlärare som 
har kort eller ingen utbildning oftare återfinns i verksamhetssystem med o-
fokus. Eftersom de tre verksamhetssystemen växlar in i varandra är det ändå 
inte så att de outbildade ridlärarna konstant återfinns inom verksamhetssy-
stem med o-fokus. Detta kan visa på att utbildning hjälper ridläraren att for-
mulera mål för sin undervisning samt hålla kvar vid sina intentioner, oavsett 
ridlärarens grundläggande värderingar. Utbildning kan också hjälpa ridlära-
ren att utveckla sin lärarstil (Naeslund, 1991) så att elevers lärande främjas i 
möjligaste mån. 

En hel del motsättningar har framkommit vid analysen av ridlärarnas ar-
betssätt och ridlektionsverksamheten. Synliggörandet av dem är ett viktigt 
led i den fortsatta utvecklingen. Genom att arbeta vidare med dessa s.k. knu-
tar i systemet kan vi komma framåt och fortsätta utveckla den svenska rid-
lektionsverksamheten. Svenska Ridsportförbundet har redan inlett ett arbete 
med att utveckla ridskolornas verksamhet (SvRF:s hemsida, 2012-03-02) 
och som en del i den processen anser jag att pedagogisk utbildning och fort-
bildning är mycket viktigt. 

Det jag skulle vilja betona är vikten av pedagogisk utbildning för bli-
vande ridlärare. Det är också viktigt med rid-didaktisk utbildning där den 
studerande får både teori och praktik i ridundervisningens konst. Med detta 
avser jag inte färdighetsträning i ridning, vilket också är viktigt, utan det 
som tidigare kallades praktisk undervisningsmetodik i kombination med 
teori. 

Det finns också ett behov av fortbildning för yrkesverksamma ridlärare på 
alla nivåer. Fortbildningsinsatserna bör inriktas mot pedagogik och rid-
didaktik då en grund att stå på underlättar förståelsen av metoder, planering 
och genomförande och det dessutom är så att tanken medvetet eller omed-
vetet styr hur man arrangerar undervisningssituationer. De allra flesta ridlä-
rare yrkesverksamma idag skulle med tillämpad fortbildning kunna utveckla 
sin ridundervisning i riktning mot moderna pedagogiska metoder. 

Med denna studie som bas vore en önskvärd utveckling att ridlärare tilläts 
pröva och utvärdera nya metoder att undervisa, gärna i samverkan med for-
skarvärlden. Hippologerna är en yrkeskår med möjligheter att vara med och 
driva denna utveckling. De får under sin utbildning verktyg för att bedriva 
utvecklingsprojekt, de får kontakt med forskning och forskare och utifrån 
detta bör de i sin eventuella ridlärargärning kunna vara med och utveckla 
nya pedagogiska metoder. Hippologerna kan på så sätt vara en del i fram-
växten av en modern rid-didaktik, dels genom att de bedriver kortare forsk-
ningsprojekt i form av examensarbeten under utbildningen, dels genom att 
de har kompetens att fortsätta bedriva forskning och utvecklingsarbete inom 
området om yttre förutsättningar ges. De kan också ta del av och omsätta 
andras forskning inom området, inte minst den forskning som bedrivs inter-
nationellt. 
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Jag skulle själv vilja gå vidare med att titta mer på hur kommunikationen 
ser ut mellan ridlärare och ridelev vid enskild undervisning när eleven be-
finner sig på en högre nivå i sin ridning och där eleven är ensam med sin 
lärare/tränare. I denna situation skulle man kunna studera hur ridläraren ar-
betar för att rideleven ska kunna finna den rätta känslan vid ridning. Detta 
skulle kunna göras med hjälp av videofilmning och teori om och analys av 
interaktion där man koncentrerar sig ytterligare på kommunikationen mellan 
lärare och elev. Inför föreliggande studie gjordes ett antal provfilmningar 
som visade att det nästan var omöjligt att följa ett ekipage med kameran 
under en vanlig ridlektion på ridskola med tiotalet ryttare på ridbanan samti-
digt. Med en elev/ett ekipage och en ridlärare skulle det dock vara möjligt att 
följa både lärare och elev med kamera och filma deras interaktion för att 
därefter kunna göra detaljerade analyser av alla de samtidiga resurser som 
läraren/eleven använder sig av såsom t.ex. kropp, tal, blick, beröring, posi-
tion och artefakter (se t.ex. Martin, 2004; Melander, 2009). Stiftelsen Häst-
forskning (2012) har bidragit med forskningsmedel till ett nu aktuellt projekt 
med titeln ”Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning: sam-
spelet mellan ryttare, ridlärare och häst”. Projektet avser, enligt forskarna, att 
fokusera på samspelet mellan häst och ryttare. Min tanke är att jag skulle 
kunna ta vid efter deras studie och gå vidare med att studera samspelet mel-
lan ridlärare och ryttare/ekipage.  

Det man avslutningsvis kan konstatera är att många ridlärare inte i första 
hand är ridlärare för att de brinner för undervisning och lärande utan för att 
de vill arbeta med hästar. Ridundervisningens betydelse för ridlärarna är 
ibland underordnad i vardagen med hästarna. Även om en del av ridlärarna 
strävar efter god undervisningsmiljö och vill utveckla ridundervisningen är 
detta långt ifrån alltid prioriterat.  

Om vi ser tillbaka på hur ridlärarna arbetar med ridundervisning så är 
det vanligt att ridlärarna i den praktiska undervisningssituationen arbetar 
med olika återkommande övningar, de lägger stor vikt vid dessa och menar 
att det är viktigt att lägga upp övningarna på ett bra sätt. Ridlärarna arbetar 
även mycket med korta instruktioner och korrigeringar av eleverna i sin 
kommunikation med dem. Många har intentioner att kommunicera med ele-
verna om känsla men lyckas inte alltid hela vägen. Frågan är då om man kan 
förmedla känsla vid ridlektionsverksamhet på ridskola? Ridlärarna i studien 
har olika åsikter om detta och det genomförs också i olika grad men utifrån 
denna studie vill jag påstå att man kan förmedla en känsla och jag anser att 
man bör sträva efter att förmedla den. Forskning rörande musikutbildningar 
där känsla också eftersträvas (Reid, 2001; Hallam & Creech, 2010; Holgers-
son, 2011) har visat att det är viktigt att lägga in krav på reflektion och för-
måga att utveckla känsla vid rätt tidpunkt, d.v.s. när eleven nått det stadium 
av kunnande och medvetenhet att hon kan ta till sig denna dimension. Om 
man lägger större vikt vid detta istället för att genomföra en mängd övningar 
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på lektion efter lektion så skulle kanske fler få en djupare förståelse för häs-
ten och ridning. 

Vad gäller de förutsättningar som kunnat synliggöras så handlar de i stort 
om den fysiska miljön, undervisningsmiljön och de människor i form av 
ridlärarkollegor och t.ex. stallvärdinnor som finns i anslutning till ridlektion-
erna samt ridlärare, ridelever och hästars agerande och relationer. Tradition 
och etablerade vanor spelar också en roll. Något som framkommer gång på 
gång genom studien är hästens betydelse och den kan inte nog betonas. Häs-
ten är verkligen central vid ridundervisning, inte bara för att den är själva 
utgångspunkten för verksamheten utan för att den väcker så många känslor 
och tankar hos människorna i dess omgivning.  

Den stora utmaningen är att kunna bedriva ridundervisning med tyngd-
punkt på och optimering av förutsättningarna för elevernas lärande utan att 
förlora fokus från hästen och dess välbefinnande. 
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8. Summary 

Anyone who has ridden a horse knows what a great feeling it is to sit on 
horseback and be able to make the animal respond to your signals. The sight 
of someone riding and performing advanced moves in harmony with their 
horse can be a pleasure even for those not familiar with equestrian sport. 
Advancing the knowledge of riding in Sweden today is done by riding in-
structors who are often skilled riders themselves. The riding lesson situation 
is complex and dynamic. Riding instructors have to look at both the horse’s 
and the rider’s actions in order to give accurate instructions. The rider has to 
listen to the riding instructor while also concentrating on the horse. Finally, 
the horse often has to interact with both instructor and rider. 

This study is about riding instructors and their teaching practice, the rid-
ing lesson situation at a riding school and the circumstances in which this 
activity occurs. Riding lessons are only one part of the instructor’s activities. 
Grooming the horses and other aspects of the riding school’s activities tend 
to occupy most of the instructor’s time. Riding lessons as such are not al-
ways instructors’ main priority and they may not, to date, have placed so 
much emphasis on the development of teaching methods. There is a strong 
culture and tradition surrounding horses and how to ride and take care of 
them. Riding schools have existed for at least 2,500 years, though at first 
only in the military. The military tradition lives on today. It takes time to 
change these traditions, but the Swedish Equestrian Federation works on this 
in various ways (Swedish Equestrian Federation website, accessed 2 March 
2012). As development work progresses, the time is also ripe for highlight-
ing the teaching situation. 

The fields of research of the current study within the humanities and so-
cial sciences include, for example, how horses and the stable environment 
can shape youth socially and how riding can develop leadership in young 
people (Forsberg, 2007, 2012; Nikku, 2005). Within social and medical care, 
research issues are raised about the integration of horses into a care context 
(Silfverberg & Tillberg, 2011). The research directed towards communica-
tion between human and horse has so far taken place primarily in the natural 
sciences (Rhodin, 2005; Abrahamson, 2010; Roepstorff et al. 2002). One 
limitation of the latter is that the results do not say much about people’s 
thinking or knowledge in terms of interaction with the horse. There is very 
little existing research on the educational situation during riding lessons 



 141 

(Lundesjö-Öhrström, 2005). However, there are some parallels to this study 
outside the area of riding instruction, e.g. in music education, and in other 
areas of sports and physical education (Hallam & Creech, 2010; Taylor & 
Garratt, 2010; Potrac, Jones & Armour, 2002). 

Over the years there have been many types of training for people wanting 
to become riding instructors. Today riding instructors can take a test and 
obtain a diploma as a “Svensk Ridlärare” [Swedish Riding Instructor]. The 
Swedish Equestrian Federation assesses the riding instructor’s knowledge 
about horses and practical riding skills (Swedish Equestrian Federation web-
site, accessed 13 March 2012). The training provided for active riding in-
structors focuses mainly on practical riding skills. 

There are about 900 riding clubs linked to the Swedish Equestrian Feder-
ation, and 450 of them involved riding schools, with an additional 30 riding 
schools that are not directly linked to the Swedish Equestrian Federation. 
Approximately five million riding hours were conducted at Swedish riding 
schools in 2011. An average riding lesson involves about ten pupils and 
most of them ride once a week during the school term (Swedish Equestrian 
Federation website, accessed 25 February 2013). A typical Swedish riding 
school has two to three riding instructors employed full-time (or the equiva-
lent), but most instructors do not work full-time at the riding school. More 
than 50 % of riding instructors lack formal training or have only taken a 
short two- to three-week course (Swedish Equestrian Federation, 2006). 

In many practical professions the practitioners are experts but have not re-
flected on their knowledge. There is also a tacit knowledge that cannot be 
articulated (Schön, 1983, 1987; Polanyi, 1983). Tacit knowledge is common 
in practical professions, in the arts and in sport, and riding instructors belong 
to this category of practitioners. 

Riding instructors’ communication with pupils about the feeling of riding 
is very diverse. With about ten pupils present at each lesson it is difficult for 
the instructor to fit in discussing each individual pupil’s situation on horse-
back. This is the teaching situation that instructors experience on a daily 
basis. In other words, instructors are the carriers of a tradition and a practical 
culture. For me as a researcher, it was a challenge to identify and put into 
words these instructors’ practice. These traditions can be described and ana-
lysed by studying riding instructors’ teaching practice, how they talk about 
what they do and what they actually do in their everyday teaching. Analyses 
like this one can then form a basis for reflection and understanding of the 
current situation and from that point there can be a move forward in the de-
velopment of riding instructors’ training. 

The aim of this study is to describe and understand riding instructors’ 
pedagogical practice in connection with riding lessons. The more precise 
issues are: 
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• What are the prevalent conditions for riding instructors in Swedish 
riding schools today? 

• What significance do riding instructors attach to riding instruction? 
• How do riding instructors employ teaching practice during riding 

lessons? 

8.1. Theoretical basis 
Riding lessons involve three participants – horse, rider and instructor – in a 
complex interaction. In order to be able to study this, I needed a theory that 
allowed the inclusion of the dynamic in the relationship between these three 
participants, and between them and their environment. One way of looking 
at this kind of activity is from an activity theory perspective. Activity theory 
aims to describe complex activities and organisations (Engeström, 2005; 
Engeström, Lompscher & Rückriem, 2005). Vygotskij represented a dialec-
tical approach to the relationship between the individual and the world out-
side them. This relationship requires a mediated artefact. Leontiev argues 
that every action or process is based on an intention and followed up by 
reflection; there is always a spiral motion. (Leontiev, 1978) 

Engeström summarises activity theory in five principles. The first princi-
ple states that each activity system is a collectively managed system with 
clear goals. According to the second principle an activity system reflects a 
multiplicity of actions, people and relationships. The third principle empha-
sises the importance of understanding an activity system by looking at its 
history. The fourth principle emphasises the importance of studying the con-
tradictions within activity systems. An activity system is constantly chang-
ing and there is constant activity, a ”knot work” within the system. The fifth 
principle is that an activity system should be seen as potential for develop-
ment and learning. Engeström has developed an analytical model to high-
light organisations and to study the flow between different parts of an activi-
ty. It is appealing in this case as it might be helpful in sorting out all the 
relationships in the dynamic situation of riding instruction. The analytical 
model consists of six components, or ”knots” as Engeström refers to them 
(see figure 1). (Engeström, 1987) 
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Figure 1. Engeström’s analytical model of an activity system and the different knots 
in it (Engeström, 1987). 
 
The analytical model has often been applied to organisational studies of the 
healthcare sector. It is applied from a top-down perspective to visualise the 
structures and contradictions in organisations. Criticism of activity theory 
and Engeström’s analytical model is mainly levelled at the fact that it pro-
vides a simplified picture of reality and of human beings in relation to their 
surroundings. I agree with this in part, but I still think that the model is use-
ful as a tool for understanding riding lesson activities and the riding instruc-
tor’s pedagogical practice. In the current study Engeström’s analytical model 
will be used as a tool to visualise, observe and analyse riding lessons. 

8.2. Choice of method and implementation 

Ten riding instructors were interviewed and observed. The instructors in-
cluded some who lacked training, a couple who had had limited training, 
five who had had vocational training courses of differing lengths and two 
who had completed equine studies at university level. There were both rid-
ing instructors with extensive experience and riding instructors who were 
new to the profession. All ten were females. 

In an initial interview the riding instructor told me about her intentions 
concerning communication with her pupils. Then one of the instructor’s 
riding lessons was observed and finally a follow-up interview was conducted 
to give the riding instructor the opportunity for reflection. The scope of the 
interview questions and the basis for observations included the three partici-
pants: riding instructor, pupil and horse. The concepts of communication, 
feeling and communication of feeling were also highlighted in the inter-
views. It was important to capture the pedagogical language during the in-
terviews in order to thereby study the riding instructors’ teaching practice. 
During the lessons that were observed notes were taken, both using an exist-
ing template and in the form of field notes. After this the interviews were 
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transcribed. When the material was analysed it was initially categorised ac-
cording to the analytical model and the six knots: subject, object, tools, con-
ditions, community and division of labour. The analytical work was then 
continued to include a search for contradictions within the three activity 
systems identified. 

The credibility of the study is largely based on the transparency with 
which I have tried to describe the process and analysis. From having been a 
riding instructor myself, I have a pre-understanding of what happens in rid-
ing lessons and this has been a great help in interviews and observation 
work. However, I have always tried to be careful not to take things for 
granted and to keep a distance by being aware of the dangers of pre-
understanding and by leaning on theory. 

8.3. The riding lesson as an activity 
The results are presented in two steps. In the first, the intention is to describe 
the pedagogical practice, i.e. the riding lesson as an activity. Then the analy-
sis identified the six knots in the analytical model. Almost all riding lessons 
were conducted in an indoor arena. Eight to twelve pupils took part in each 
lesson, and most of them rode for about 45 minutes. Before riding, pupils 
prepared the horses in the stables. A common lesson approach was first to 
walk, then to warm up the horses in trot; after that came one or two exercises 
and then the session ended with walking again. After this brief description of 
a ”normal” riding lesson, descriptions of the various knots identified follow. 

According to the instructors there are two types of pupils (objects): those 
who ride for fun and relaxation and those who want to develop rapidly and 
have ambitions to compete. The riding schools’ goal is usually to teach peo-
ple to ride well. Instructors are satisfied with the horses (tools), their primary 
tool; they argue that the horses are sweet-tempered and most of them think 
that they are well-trained. Instructors tend to be very concerned about the 
horses’ wellbeing. Some see the horses as colleagues and ascribe an active 
role to them, while others see them more as tools. If the pupil does the right 
thing, so too does the horse, and the important thing for the riding instructor 
is to match the right horse with the right pupil. 

There are basically two settings for communication (tool) with the pupils 
of the participating instructors. One is not to talk too much and to be brief. 
The riding instructors holding this view provide most instructions to the 
whole group; they think you should not explain too much about the feeling, 
the pupils should simply find their own way to feeling through the exercise. 
As a riding instructor, you should teach the technique of riding. The second 
category of instructors says that they speak almost constantly, both instruc-
tions to the whole group and individual instructions. They want to explain 
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about the feeling. These riding instructors are careful to tell the pupil when 
they get it right – they see it as a way of helping pupils find the feeling in 
riding. About half of the instructors emphasise the importance of teaching 
pupils respect for the horse. 

Instructors have a variety of teaching methods (tool). Care is taken to see 
pupils as individuals and to talk to everyone. Many instructors believe that it 
is important to plan lessons, but some rely on their experience and say that 
you cannot plan, as there are always unforeseen events. Some riding instruc-
tors are eager to teach good riding theory, while others are very practically 
orientated. Some riding instructors ride the horse through the pupil, they 
instruct pupils all the time and the pupils perform accordingly without un-
derstanding why. In contrast, others think it is important that pupils get to try 
by themselves. The voice is another resource that instructors can use to 
quickly influence the mood during the lesson. Almost all riding instructors 
agree about the central role of exercises for a good riding lesson. The exer-
cises are often adapted to the horses. 

There are many norms and rules governing the management of horses and 
how to act in stables and riding schools, but these are rarely written down. 
For example, pupils may learn about the different riding tracks and how to 
behave in relation to the horses from the very first lesson. Instructors expect 
silence and concentration during lessons, even if they do not spell it out in 
words. One of the instructors believes that she is not as accurate if she talks 
and jokes with the pupils. Norms are transmitted in actions and sometimes in 
words. The horse and the care of the horse are considered more important 
than taking care of oneself. Many riding instructors feel that parents (condi-
tion) interfere during riding lessons and they say they often handle this by 
asking pupils’ families to go to the riding school cafeteria. 

The instructors make physical safety a high priority (condition) and work 
actively to train the horses accordingly, or to sell off horses that could en-
danger pupils. They are aware of their function as role models and make a 
conscious effort to teach their pupils how to handle horses safely. Some-
times adherence to safety rules has a negative effect on the riding lessons 
and instructors refrain from challenging pupils with new exercises or new 
situations to avoid even slightly increased security risks. Some situations 
were noted where safety was compromised, however, in connection with 
observed lessons. This occurred mainly at the beginning or at the end of 
riding lessons. 

Many riding instructors perceive there to be a lack of time (condition), 
mainly because they do not have time to watch and help each pupil as much 
as they would like. It is also too easy to lose time if a horse misbehaves in an 
exercise. Some riding instructors have solved this problem by lowering their 
ambitions and adapting to the situation. Several of the instructors would like 
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to give individual feedback at the end of the lesson, but more often than not 
they do not have enough time to do this.  

A lot of factors can interfere with the riding lesson environment, such as 
weather conditions or various noises that may scare the horses or make it 
difficult for the instructors to make themselves heard. A riding instructor 
who emphasises the importance of praise and having fun will make the 
teaching environment calm and comfortable, whereas sometimes the riding 
instructor advocates discipline and order in the group and is more focused on 
correcting pupils when they make mistakes, resulting in a different atmos-
phere. 

Riding instructors tend to have one of two different attitudes to their pro-
fession. There are those who do like horses but have chosen the profession 
mainly because they want to teach riding to others. Then there are those who 
chose the profession mainly because they want to work with horses. Another 
issue dividing the instructors is that of the importance of riding skills. Some 
believe it is necessary to ride well in order to communicate knowledge about 
riding to others. Others argue that being a good educator matters most. Many 
of the instructors in this study have their own experiences of riding instruc-
tors with high standards and military order (community). But experience of 
good role models is not common among older riding instructors. 

The most common form of further training for instructors, and the most 
requested, is training the person’s own skills in horse riding. This type of 
training provides the instructors with inspiration and tips on new exercises 
for their lessons. Some of the instructors call for further pedagogical training 
but say that availability is poor. 

Several riding instructors believe there is a tradition in the equine indus-
try that the riding instructor ”knows everything about everything”. Many 
pupils are reluctant to ask them questions. There are also riding instructors 
who do not want to respond to questions, especially not during a riding les-
son. According to the instructors, pupils tend to have a lot of respect for 
these instructors.  

To summarise the riding lesson as an activity, it can be said that, since we 
are studying the activity from the subject’s perspective, the riding instructor 
is the subject. The pupils are objects in this case, since it is mainly towards 
them that the instructors direct their efforts. The pupils are to be shaped in 
order to achieve a result, namely the goal of the activity. In order to achieve 
an outcome, the subject has to use tools and this could be horses, communi-
cation or any kind of teaching method. The next knot in the system consists 
of rules and conditions, such as, for example, parents, safety and time 
frames. The community is identified as other people who might have the 
same role as the subject, in other words, other riding instructors. Finally, the 
division of labour might be between the riding instructor and stable hands or 
youngsters leading the horses during lessons. See figure 2 for an overview of 
all knots. 
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Figure 2. A picture of the knots identified at the riding school, emplaced in 
the analytical model. 

8.4. Instructors’ alternating activity 
The instructors in the study have in both speech and actions expressed dif-
ferent goals for their riding lessons. This has occurred in different areas to 
highlight that there are a number of parallel activity systems. It may be said 
that the result was that the various knots work together in several ways, and 
the interaction changes continuously. It is important to clarify that the in-
structors do not permanently belong to one activity system or the other, but 
what has emerged is a number of activity systems that change over time.  

Many statements and actions observed during riding lessons can be sum-
marised as reflecting a focus on the horse. Some riding instructors say une-
quivocally that what is best for the horse is the most important issue to them. 
Some riding instructors point out that the exercises are designed primarily to 
suit the horses. Another example is the statement that clarifies that pupils 
primarily have to learn to understand the horse as an individual. I call this an 
”activity system with horse focus”. 

Another collection of statements and actions from the instructors shows 
an orientation towards the pupils. For example, they may say that the most 
important thing is for the pupils to have fun. These instructors say that their 
ambition is to support pupils in their learning. They want to convey a feeling 
of riding. This is what I call an ”activity system with pupil focus”. 

Finally, there are statements and actions among instructors that can be 
explained by such things as ignorance, indifference or incompetence. One 
riding instructor says that her lessons tend to consist of a routine. I call this 
”activity system with routine focus”. In this activity system – unlike in the 
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other two activity systems – the objects and goals often shift. For various 
reasons the routine focus occasionally switches into the other two activity 
systems. 

The activity systems are controlled by their goals but this too may change 
(Engeström, 2000). Let’s take an example and think of a riding lesson where 
the instructor states before the lesson that her goal is to convey the feeling of 
riding to the pupil, in other words, she wants to perform a lesson with pupil 
focus. Suddenly one of the horses refuses to move. Then the instructor’s 
focus shifts to working with the horse and the aim changes to teaching the 
horse, in this case to obey the specific pupil sitting on its back. For a while 
the activity system switches to horse focus. 

Just as there may be several different activity systems that switch, the 
knots within the systems can also shift and be defined differently at different 
times. In this study, the horses are often defined as tools, the instructors, 
who are subjects, use the horses to convey knowledge of riding to the pupils, 
who are objects. But horses can sometimes also be defined as community. 
Some of the instructors talk about the horses as colleagues. In the situation 
mentioned above when the instructor switched from pupil focus to horse 
focus, the horse goes from being a tool to being an object. The pupil then 
becomes the tool by which the riding instructor tries to teach the horse to 
obey. In this way, the knots constantly change and so does the activity sys-
tem. 

The contradictions that have emerged in the activity system with horse 
focus are often in the form of adjustments to other knots. These contradic-
tions are often caused by different desires or actions for the benefit of the 
horse, in this case the object. In the activity system with pupil focus, horses 
(tools) can affect the activity so that for a while the pupil’s learning to ride 
(object) becomes overshadowed. Another example of knotworking is when 
riding instructors try to communicate with pupils but for various reasons do 
not connect with them. In the activity system with routine focus contradic-
tions can be illustrated by situations where riding instructors, for various 
reasons, do not implement their teaching as they say they intend. Most riding 
instructors want to communicate with pupils about the feeling of riding but 
they do not do it in reality. In this study, only three of the nine instructors, 
who said they wanted to talk to the pupil about feeling, managed to imple-
ment their intentions in the lesson. When the instructors lose their original 
goal of teaching in this way, the activity system switches to routine focus. 

At the fourth level of contradiction, tensions can occur between the ac-
tivity system and the outside world. Some of the instructors would like to 
have more educational training but there are not many courses or other 
learning opportunities for them to choose from. Mostly it is the riding in-
structors available within activity systems with pupil focus who call for this. 
Another situation where the environment and riding instructors’ activities at 
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the riding school do not quite match, according to some of the instructors, is 
that during training the instructors are taught to be concise and mainly to 
give instructions. But when the riding instructors start to work at a riding 
school and after a while become more experienced, they notice that they 
want to talk to their pupils more. This contradiction with the environment 
can often be found among instructors in activity systems with pupil focus. 

8.5. Riding instructors’ pedagogical practice 
The analytical model was useful and helped to highlight various contradic-
tions within riding lessons that did not at first appear. The model encouraged 
me to look at a practice with which I am familiar from a new perspective.  

The riding instructor’s profession is a tough one. The field notes mention 
harsh weather conditions and acute situations relating to the horses that 
needed to be resolved immediately. Instructors cannot usually influence their 
physical environment and rarely comment on the conditions to which they 
have to adapt but rather tend to accept them. These practitioners often take it 
for granted that riding lessons are conducted in a certain way. The instruc-
tors tend to act quickly and sometimes subconsciously when they give pupils 
feedback or instructions. 

The instructors give priority to either pupils or horses to different degrees. 
A pattern can be noted linked to the riding instructors’ ambitions to develop 
and modernise their teaching as opposed to sticking to mainstream teaching. 
The riding instructors most often representing horse focus are also the ones 
who in the interviews preferred traditional methods of riding instruction, 
while riding instructors often having pupil focus appear to be more flexible 
in their teaching, seeking new ways to teach riding. Riding instructors with a 
routine focus often appear to lack goals when giving riding lessons and these 
instructors also seem to lack opinions as to the best way to teach. However, I 
would like to clarify that how riding instructors behave can be understood 
depending on the conditions prevailing during each particular riding lesson. 
In other words, no riding instructor will have the same focus all the time. 

The riding instructors’ thinking about whether or not to talk to the pupils 
about the feeling of riding is interesting. Opinions differ and a pattern can be 
seen. The instructor may be of the view that the feeling of riding is some-
thing the rider must establish for themselves, or alternatively that the rider 
either has the talent from the outset, or they do not. This latter instructor 
does not engage in discussions with the pupils about the feeling of riding. 
On the other hand, the instructor emphasising the importance of teaching the 
theory behind riding wants to make pupils reflect on their riding. These rid-
ing instructors point out that they need to help pupils to find the feeling by 
drawing attention to situations where the pupils are performing correctly and 
asking them to capture the feeling at that moment. Reid (2001) has conduct-
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ed interviews with students at higher levels of musician training and rated 
the students based on their ability to take in instructions. Translated into 
when pupils learn to ride, it could look as follows: 

1. Pupils learn riding technique and imitate other riders on horseback.	  
2. Pupils themselves begin to feel when the horse makes the right 

moves.	  
3. Pupils can relate to and understand the riding instructor’s instruc-

tions and they can correct their riding and also reflect on their own 
riding.	  

These results can be transferred to riding instruction, where the problem 
would be to establish when the pupils are ready to develop the ability to feel 
for themselves, and when the instructor can begin to demand reflection from 
them. This can also be linked to Leontiev’s hierarchical structure of activity. 
He argued that an external activity must already have arisen before it can 
take place within the individual. At the lowest level in a hierarchical struc-
ture the goal consists of unconscious acts (Leontiev, 1978). I see a parallel 
with the riding instructor, who begins by talking about what the pupils 
should do in various exercises with the goal in mind that the pupils should 
be able to do the exercise without thinking consciously about each element 
in it. Martin (2004) has shown how physiotherapists and their patients move 
from instructions from the physiotherapist to the physiotherapist showing 
the patient how to move, and finally the patient being able to correct his 
posture on his own. The riding instructors’ approach resembles that of the 
physiotherapist. The problem in riding lessons at a riding school is that the 
pupils rarely reach the level of autonomous riding that instructors say would 
be desirable. 

Almost all riding instructors emphasise the importance of cooperating 
with the horses and of well-planned exercises. This fits very well with the 
basic idea in activity theory that the use of a tool (mediating artefact) is re-
quired for subjects and objects to communicate with one another (Leontiev, 
1978). The horses are the main tools available to the instructor to help pupils 
work towards their goals. Some riding instructors talk about the horses as 
assistant teachers, in which case the horses are defined as community in-
stead. The horses and their wellbeing can sometimes be the goal of the rid-
ing lesson activity, and then the horses are objects. The horses are an essen-
tial element of the whole riding lesson; it would not be of interest – and 
would not even be possible – to learn to ride at all if the horses were not 
there. Hence it is understandable that the horses should make up such a large 
part of the riding instructors’ everyday life and their thinking about riding 
instruction. From a teaching perspective, however, it would be desirable for 
the instructors to place the pupils and their learning at the centre. 

According to one of the basic principles of an activity system 
(Engeström, 1987, 2005) there is always development and learning going 
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on. This can also be seen in riding lessons. Although tradition and other 
conditions constantly exert an influence on the instructors, they have a desire 
for development. However, riding instructors are influenced by the activities 
around them that also shape their behaviour. It requires long-term effort and 
an effort on the institutional level to modernise lesson practices at Swedish 
riding schools. Research is needed to contribute to the development of good 
teaching practices, consistent with the prevailing conditions in the riding 
schools. Riding instructors wanting to try new methods of teaching must be 
supported. 

The purpose of this study was to describe and understand riding instruc-
tors’ pedagogical practice. This study ends with a discussion of how to bring 
about change in the Swedish riding schools’ educational operations and in-
cludes some recommendations. 

Something that has emerged over and over again in this study is the im-
portance of the horse to riding instruction. This cannot be stressed enough. 
The horses are really central in riding instruction, not only because they are 
the starting point for the activity but also because they evoke so much emo-
tion and so many thoughts in people who relate to them. The challenge to 
riding education today is to carry on with the development of riding instruc-
tion, placing emphasis on optimising the conditions for pupil learning with-
out taking the focus away from the horse and its welfare. 
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Bilaga 1, Översikt litteratur och artikelsök 

Sökord/Databas	   LIBRIS	   ERIC	   DISA	  
Undervisning	  -‐	  sport	   108	   0	   12	  (handbok)	  
Kommunikation	  -‐	  ryttare	   1	  (pop.vet.)	   0	   0	  
Kommunikation	  -‐	  ridning	   7	  (pop.	  vet.)	   0	   1	  
Verksamhetsteori	   15	  (utan	  koppling	  

idrott	  el.	  ridning)	  
0	   1	  (Knutagård)	  

Coaching-‐	  Ryttare/Rider	   1	  (handbok)	   0/1	   0	  
Coaching	  -‐	  Sport	   156	   262	   6	  
Ridning/Riding	   500	  (mkt	  skönlitt..)	   0/658	  (ffa	  ridterapi)	   121	  (barnbok)	  
Lärande	  –	  Ryttare/	  
Learning	  -‐	  Rider	  

0	   0/6	   0	  

Känsla	  -‐	  Ryttare	   0	   0	   0	  
Tränare	   100	   0	   43	  
Idrottspsykologi	   483	   0	   70	  
Ridsport	   31	  (bok,	  artikel	  el.dyl.)	   0	   164	  (mkt	  

skönlitt)	  	  
Ridlektion	   3	  (min	  uppsats)	   0	   1	  (min	  upp-‐

sats)	  
Ridundervisning	   3	  (ridhandbok)	   0	   1	  (ridhandbok)	  
Pedagogik	  -‐	  Ridning	   1	  (handbok)	  	   0	   0	  
Ridterapi	   25	   0	   0	  
Communicate	  -‐	  Sport	   3	   17	   0	  
Educat*	  -‐	  Sport	  -‐	  Learn*	   146	  (endast	  educate,	  

annars	  0)	  
2206	   0	  

Activity	  theory	  -‐	  Learn*	  -‐	  
Sport	  

3	   85	  (aktivitet	  =	  rö-‐
relse…)	  

0	  

Activity	  theory	  -‐	  Sport	   9	   84	  (	  aktivitet	  =	  rö-‐
relse…)	  

0	  

Therapeutic	  riding	   11	   25	   0	  
Music	  feeling*	  -‐	  Learn*	   3	   143	   0	  
Teaching	  Feeling	   26	   3513	  (elevers	  känslor	  o	  

dyl.	  lade	  till	  horse	  =	  0)	  
6	  

Horseback	  riding	   11	  	   1	  (motivera	  barn	  gå	  till	  
skola)	  

0	  

Horsemanship	  –	  Educa-‐
tion	  

465	   13	  (ffa	  ridterapi)	   0	  

Rider	  -‐	  Horse	   1523	  	  (som	  i	  car-‐ride,	  
efternamn)	  

13	  (ffa	  ridterapi)	   7	  

Riding	  -‐	  Horse	   75	  (främst	  pop.vet.)	   35	  (ffa	  ridterapi)	   5	  
Horse	  -‐	  Pupil	   1	  	   8	  	   0	  
Human	  -‐	  Horse	   9	  	   0	   7	  
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Bilaga 2, Intervjuguide och observationsmall 

1) INTERVJUGUIDE - INTENTIONER 
Din bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenheter, möjlighet till fortbildning? 
Ridskolans storlek, antal ridande etc. Finns övergripande mål på ridskolan? 
Finns säkerhetspolicy på ridskolan? 
 
KÄNSLA 
Man talar ofta om att leta efter känslan i ridningen m.m. Vad innebär det för dig?  
Ryttarkänsla, Känsla för avstånd, Att hästen ”känns” bra 
Hur det känns att rida vissa övningar (liknelser av olika slag) 
KOMMUNIKATION 
Vad är kommunikation för dig? Tvåväg/enväg – vad är möjligt vid ridning? 
Olika typ av kommunikation, tyst, via hästen, genom rörelser/agerande, kropps-
språk, uppsuttet visa, teorilektioner, liknelser etc. 
KOMMUNICERA OM KÄNSLA 
Förmedlar du detta till dina elever på ridskolan? 
Kommunicerar du med dina elever om ”känsla”? I så fall hur?  Hur vill du ha det?  
Hur lära eleven hitta ”den rätta” känslan?  
Vilka är dina avsikter/intentioner när du går in för att ha en viss lektion? 
Hur är det att kommunicera om en känsla? 
Hur vore den optimala situationen att kommunicera om känsla med eleverna? 
LÄRARENS ROLL 
Vilken är din roll som ridlärare i detta sammanhang? 
Pedagogiska metoder? Beskriv en vanlig lektion, hur arbetar du? 
Hur är upplägget på den aktuella lektionen jag ska observera? 
Gör du lektionsplanering, har du mål per lektion/termin/på elevnivå? 
ELEVENS ROLL 
Vilken är elevens roll/ansvar för inlärning/kommunikation? 
Elevaktivitet? På vilket sätt vill du att eleverna ska vara aktiva?  
Beskriv en vanlig lektion, hur arbetar eleverna? Gör du något för att aktivera elever-
na till att ställa frågor eller dyl.? Ställer eleverna frågor/får eleverna ställa frågor 
under pågående ridlektion? Hur många elever per lektion? Hur långa lektioner? Hur 
många lektioner i rad? På vilka sätt skiljer sig olika elevgrupper åt (ålder o likn.) 
HÄSTENS ROLL 
Vilket hästmaterial finns på ridskolan? Hur många timmar/dag används de? 
Har du hjälp av hästen, i så fall hur? Är hästen till hinder någon gång? 
RAMAR I ÖVRIGT 
Finns tid och möjligheter att kommunicera om känsla vid ridundervisning?  
Hinner ridläraren med att stämma av med varje elev? 
Kommunikation över stora ytor (ridhus/ridbana…) Hur är din syn på säkerhetstän-
kande, påverkar det kommunikationen?  
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2) OBSERVATION – PROCESSEN 
Observera moment under ridlektionen utifrån vad intervjun om lärarens intentioner 
gav. Följa upp om läraren gör som hon tänkt. Koncentrera mig på det läraren beto-
nat under intervjun och det jag då uppfattat som kärnan i lärarens intentioner. (Jag 
för löpande anteckningar under observation och skriver dessutom en fältdagbok.) 
 
KÄNSLA 
Vara observant på om ridläraren pratar om känsla under lektionen. På det sätt som 
det framkom att lärarens intentioner var under intervjun)  
KOMMUNIKATION 
Vilka typer av kommunikation mellan lärare och elever förekommer? 
Muntlig/ Tyst/ blickar/ via hästen/ genom rörelser/agerande/ tvåvägskommunikat-
ion/ ordergivning 
KOMMUNICERA OM KÄNSLA 
Hur kommunicerar läraren med sina elever om ”känsla”? Återigen observera utifrån 
hur lärarens intentioner var att denna kommunikation skulle gå till. 
LÄRARENS ROLL 
Hur agerar läraren gentemot eleverna vid kommunikation om känsla? 
Auktoritativt/demokratiskt/slappt/strängt 
Använder läraren någon speciell pedagogisk metod? 
ELEVENS ROLL 
Ställer eleverna spontana frågor/får eleverna ställa frågor under pågående ridlekt-
ion? 
Ja ofta/någon gång ibland/sällsynt/Nej 
Hur är inlärningsklimatet under lektionen?  
Positiv eller negativ stämning, militär disciplin/fri ridning under kontroll/oordning, 
tillåtande/strängt 
HÄSTENS ROLL 
Är hästarna till hjälp/hinder någon gång? 
Busar med varandra/ovilliga/lydiga/olydiga/extra bussiga/kan övningarna 
RAMAR I ÖVRIGT 
Finns tid och möjligheter att kommunicera om känsla? 
Stressad/lugn stämning, väderförhållanden,  
Hinner ridläraren med att stämma av med varje elev? 
Ja regelbundet under lektionen/Ja ibland/Ja efter lektionen/ Nej 
Genomförs lektionen på ett säkert sätt? 
Avstånd mellan hästarna/övningars genomförande 
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3) INTERVJUGUIDE – REFLEKTIONER 
Uppföljning med samma tema som under första intervjun men nu diskutera hur 
lektionen gick, lärarens reflektioner efter den aktuella lektionen. 
 
RAMAR I ÖVRIGT 
Kunde du genomföra ditt lektionsupplägg? 
Hann du med det du ville? 
HÄSTENS ROLL 
Hur skötte sig hästarna under den aktuella lektionen? 
ELEVENS ROLL 
Vad tycker du om elevernas engagemang och ridning under den aktuella lektionen? 
LÄRARENS ROLL 
Hur tycker du att du lyckades framföra ditt budskap under den aktuella lektionen? 
KÄNSLA 
Tog du upp någon diskussion om känsla under denna lektion? (Jmf med intention 
från intervju 1) 
KOMMUNIKATION 
Vilka typer av kommunikation upplever du förekom under lektionen? 
KOMMUNICERA OM KÄNSLA 
Hur var det att kommunicera om en känsla under denna lektion? (Jmf med intention 
från intervju 1) 
Hur gick/var denna lektion i jämförelse med andra lektioner du har? 
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